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 طريق ارتقاء   - فضيلة الشيخ فتح اهللا گولن       -كتاب يرسم فيه مؤلفه     هذا  

القلب اإلنساين يف معارج املعرفة اإلهلية اليت هي أرقى معارف اإلنسان قاطبةً،            
وقد اسـتعان   . وكُلُّ معرفة دوا مدينةٌ هلا، وظلٌّ من ظالهلا، وأثر من أثارها          

 الذانية، وبتجارب مجهرة من فضالء      الشيخ يف رسم معامل هذه الطريق بتجاربه      
من سلك هذه الطريق نفسها من عظماء الصوفية امللتزمني بكتاب اهللا وسـنة             

  .رسوله عليه الصالة والسالم
 على الرغم من كونه جتارب نفوس يف طريق التزكية، ومعاناة           –والتصوف  

 جممـوع    غري أَنَّ  –أرواح يضنيها الشوق إىل اهللا، ختتلف من متصوف إىل آخر           
            هذه التجارب واخلربات املتراكمة واليت تناقلها الصوفية بعضهم عن بعض عـرب

مثلما أن لكل علم    . قرون متتالية حتولت إىل علم له أصوله وقواعده ومصطلحاته        
  .له أصوله وقوعده ومصطلحاته وجتاربه

وقد وقف الشيخ عند هذه املصطلحات، وشرح مـدلوالا اللغويـة،           
ومن خالل  . الحية، ومفاهيمها عند أرباب التصوف أنفسهم     ومعانيها اإلصط 

هذه املنهجية استطاع أن جيعل القارئ يف الصورة احلقيقية للتصوف كمـا            
هي دون أي التباس قد يؤدي إىل عـدم إدراك مراميـه وفهـم مقاصـده                

  .اإلصطالحية التزكوية
نساين والكتاب بعد ذلك ميكن أن نعده نوعاً من أنواع الدراسة للقلب اإل           

يف أحواله ومقاماته وسريه وسلوكه إىل اهللا تعاىل، كما أنه يف الوقت نفـسه              



 ٦

دعوة ألرباب القلوب لكي يفيدوا ِمما يقوم عليه هذا السلوك مـن خلُـٍق              
وميكننـا  . وأدٍب، وأذواق وأشواق، يف رؤية قرآنية وسنة نبوية ال حتيد عنهما          

لروحي للسالك، حيـث تبـدأ أوىل       متابعة االستاذ املؤلف يف رؤياه للتطور ا      
. خطوات السلوك عنده مبعرفة النفس اليت بني جنبيه، وجتلية جوهرها اإلهلـي           

          ـا وإدراكهما بنص القرآن، فَفَه فالنفس آية من آيات اهللا تعاىل لذلك أقسم
ما تنطوي عليه من لطائف وأبعاد غيبية وشهودية دليل على أن السالك قـد              

  . يف طريق السلوكخطى اخلطوة األوىل
وتأيت اخلطى بعدها متتاليات مترادفات؛ من ختلية وحتلية وتزكيـة، أو إنْ            
شئت قلت؛ من إسالم وإميان وإحسان، وإنْ شئت قلت؛ هو علم اليقني، عني             
اليقني، وحق اليقني، أو إنْ شئت قلت؛ هو استغراق بالكليـة يف حـب اهللا،        

  .هحياناً حد الشدوهيام به، وعشق قد يبلغ بصاحبه أ
كُلُّ هذه األحوال واملقامات، واردات وفيوضات تتنـزل على قلب املريد،          
فتنقله من حال إىل حال، ومن قبض إىل بسط، ومن قهر اجلـالل إىل باحـة                
اجلمال، ومن فرح بالوارد املوجود إىل حزن على املفقود منه، ومن خوف مـن              

 تتقلب النفس يف هـذه األحـوال        اإلعراض إىل إطمئنان باإلقبال، وهكذا تظلُّ     
وعندئذ تكـون هـي     " الرضى"واملقامات حىت تبلغ يف خامتة املطاف إىل مقام         

 رِجِعي ِإلَى ربِِّك راِضيةً مرِضيةً    اِ يا أَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ     : املعنية بقوله تعاىل  
 اِديِلي ِفي ِعبخفَاد ِتينِلي جخادو ) ٣٠-٢٧الفجر؛(.  

وفضيلة الشيخ بكيانه كله، وبوجوده بأمجعـه، روح عظـيم فيـاض            
باملعارف اإلهلية، لقد ذهب بعيداً وبعيداً جداً يف ارتقاءاته الروحية، إالَّ أنه مل             
ينس حلظةً واحدةً أنه صاحب قلم مسؤول عن إميان أمـة، وعـن حياـا               

، وما غاب إالّ حضر، وما ارتقـى        الروحية واحلضارية، فما ابتعد إالّ اقترب     



 ٧ 

ح بني اهللا تعاىل    اإالّ لريتقي بأمته، وما عرف إالّ ليعرف أمته، فهو دائم الرو          
وبني خلقه، بني مسائه وأرضه، بني عروج وهبوط، وهبوط وعروج، لكنـه            

  .مع األمة دوماً يف أوجاعها ومعاناا
وكان له مـن    لقد قرأ لعمالقة التصوف الكبار، من عرب وفرس وترك،          

وجدانه الشاعري، وِحسِه املرهف خري ِمعواٍن على ذلك، فشرب من الكأس           
نفسها اليت شربوا منها، وخاض البحار نفسها اليت خاضوها، وعاىن ما عانوا،            
ووجد مثلَ وجِدِهم، واتقَدت مشس احملبة يف قلبه كما اتقَـدت يف قلـوم،              

 سكبوا، وأَنَّ، وحن، وفاض وجده، والتهب       وسكب الغزير من الدموع كما    
شوقُه، وعال نشيجه، واحترق قلبه، إال أنه ظلَّ ممسكاً مبيزان الشريعة ليفـرق             

ففي أمثال هذه املواقف،    : "بني مقبوهلا ومرفوضها، وها هو يؤكد ذلك بقوله       
ن أما رجال احلق الـذي    . فاحلذر واليقظة وموازين السنة النبوية هي األساس      

غلب عليهم احلال وهم خممورون حبظوظ املشاهدة، فقد يتلفظـون بـأمور       
ففي أمثال هذه املواقف، ينبغي البحث بإنـصاف عـن          . خمالفة هلذه احلقيقة  

  )١(".نيام وعدم االستعجال يف إصدار احلكم عليهم
 يظلُّ يف سموٍّ وارتقـاء      – كما يصفه الشيخ عن دراية       –وقلب الصويف   

ه حىت يقف عند ينابيع العطاء الرباين يف جة وهيام يزداد هليبه            إىل آخر مديات  
  .يف قلبه كُلَّ يوم قوةً على قوة

فصاحب هذا القلب يتحول إىل إنسان عظيم النفس غري الذي كـان،            
ويشعر أن روحه مفعم بعوامل سامية اجلمال تتخذه موئالً وسكناً، فيتـسع            

و عقله حىت ليشرف على سـرِّ       بذلك قلبه حىت ليحتوي العامل بأسره، ويعل      
                                                           

   .٢٥٧صفحة ) ١



 ٨

الواحدية واألحدية ذات الومضات والتجليات يف األنفس واآلفاق، وهو يف          
انطراح دائم بذلة ومسكنة وعجز بني يدي اهللا تعاىل منتظراً اإلشارة والرمز            

  .وومضة اهلداية إىل الطريق
 ورجال القلوب ذه املثابة هم تاج اجلنس البشري، إذا تكلموا أراقوا يف           
كل كلمة من كلمام حياةً، ويف كُلّ خاطرة من خواطرهم روحاً، فيخلفون            
يف األمساع دوياً مستدمياً، تبقى أصداؤه يف حنايا الصدور طوال احلياة، وهؤالء            

فالـذين  : "هم األمل الذي ظلَّ الشيخ فتح اهللا يهدهده يف كتاباته حيث يقول      
 مون هجرات  إىل األبد، ينظّ   ية الالمتناه يريدون تذوق هذه النشاوى الروحية    

 إىل مـا    ى عنه  ومما   يده اهللا إىل ما ير    يده جادة يف كل حني، مما ال ير       فائقة
فيعيشون يف فـرار إليـه      . ه ومما ال حيبه وال يرضاه إىل ما حيبه ويرضاه          ب أمر

  عتصام  سبحانه، وهذا هو اال    إليه يء كل ش  إسناد هلم قرار إالّ ب    تعاىل، ال يقر
  )١(."يقياحلق

 كونٌ روحي عظيم يقوم قبالة هذا الكون        – كما يراه الشيخ     –والقلب  
املشهود بسماواته وجنومه وكواكبه، ولكنه حني يغلق نوافذه من دون القرآن       
يصبح خليطاً من قوى عمياء يصدم بعضها بعضاً وحيطم بعضها بعضاً، بـل             

ينتـهي  احلياة نفسها من دون القرآن تقفر وجتدب ويصعب تقبلها، ورمبـا            
عذاب اإلنسان يف هذه احلياة إىل نوع مـن أنـواع االنتحـار الفكـري               
واجلسدي، وكثريون هم الناس الذين يولون األدبار يف هلع من احلياة ألم            
عجزوا عن فهمها وإدراك مراميها، وكثرية هي النفوس املرتعشة ألنَّ قبـساً            

  .من نور القرآن مل يدلف إليها

                                                           
  .٥٧صفحة ) ١



 ٩ 

؟ أن  ...تستطيع أن تصوغ نفسك صياغة جديدة      أ – أيها االنسان    –وأنت  
؟ أن تعدمها مث ترتقي ا حنـو كمـال جديـد            ...دمها وتشكلها من جديد   

إنه يستطيع أن جيعلك تتسع ومتتد      ... القرآن يستطيع ذلك  ... ؟ نعم ...للوجود
بـل جيعلـك حتـس      ... حبيث تتجاوز مبا ال يقاس مبصريك اإلنساين الـذايت        

ة برمتها، وعن جنس االنسان بأكمله، بل جيعلك قـادراً          بسمؤوليتك عن احليا  
على أن تنشئ حقائق  جديدة مل تكن ختطر على بال أحد، وأن ملكات عظيمة               
معطّلة فيك ميكنك أن تبعث فيها احلياة وتنميها لتبلغ بك غايات هي مـا وراء               

لُّ ال  حىت أن األبدية نفسها تظ    . املوت واحلياة، واخلري والشر، واألرض والسماء     
تشغل من وجودك إالّ بعض هذا الوجود، فإذا بك تصري ذه اخلليقة اجلديـدة              
إنساناً فوق االنسان، وإمياناً فوق اإلميان ويقيناً فوق اليقني، وإىل هـذا يـشري              

  :الشيخ فتح اهللا فيقول
  وصـحة التـصور     واسـتقامته  كالقلعة احلصينة لصحة الفكر    القلب،"

ـ ف.  وسالمته صحة البدن ل، بل حىت     ونقائها  وصحة الروح  ووضوحه  شاعرم
لذا فالقلب الذي حيوز    . صان ا إلنسان املادية واملعنوية حتتمي ذه القلعة وت      ا

ذلـك ألنـه    .  ومنتجع حجر صحي هذه األمهية ال بد له من موضع مراقبة و        
     لـذا  . ها إذا ماتت  ؤ بل أعسر منه إحيا    ترحلطيفة عسري جداً ضمادها إذا ج

آل (  تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هـديتنا      ربنا الَ  :ن الكرمي ذا الدعاء   يوصينا القرآ 
 حيـث   ذا احلَجر الصحي واحلماية    يذكّرنا    والرسول األكرم    )٨: عمران
ت قَلِْبـي   ب الْقُلُوِب ثَبِّ  يا مقَلِّ : ( صباح مساء متضرعاً إىل اهللا تعاىل       مراراً يدعو

لَى ِديِنك١(".)ع(  

                                                           
  .٧١صفحة ) ١



 ١٠

 على الرغم مـن كونـه دراسـة         –وقد وضع الشيخ يف هذا الكتاب       
 شيئاً من ذاته، وشيئاً من روحه وفكره، وفهمه         –موضوعية لعامل التصوف    
  .لروح التصوف وجوهره

إنه يعلمنا كيف نشحن النفس بقوى اإلميان وطاقاته يف مواجهة حمن الزمان،            
يف عظمته، مهيباً يف مسـوه،      وهو يريد من املسلم أن يكون عظيم النفس، هائالً          

خارقاً يف قوة روحه، وأنْ يظلَّ تعطشه إىل احلياة متأججاً يف قلبه، وإذا ما خانته               
رجعت إليك فانقذين من نفسي، إكسر قيـودي        : نفسه رجع إىل اهللا متضرعاً    

  ...!حطّم سجون ذايت، ارفعين إليك، خذين مين إليك
  :وبعد

 صفحاته، وتعكسه على اآلخـرين،      فهذا الكتاب مرآة للروح تنعكس على     
والروح ال جهات هلا، فمن أين أتيتها فقد أتيتها، وكذلك من أين دلفـت إىل               
هذا الكتاب فقد دلفت إىل الكتاب كله، وإىل روح صاحب الكتاب، ومن هنا             
هذا االقتران احلميمي التجانسي بني الروح والقرآن، فكالمها من عالَم األمـر،            

 أو إن شئت    هو روح نزل به روح على روح سيدنا حممد          بل القرآن نفسه    
قلت على قلبه، فالروح والقلب يف املصطلح الـصويف واحـد كمـا ورد يف               
الكتاب، وهو الساري يف أوصال الوجود والباعث فيه احليـاة، كـسريانه يف             

  .اإلنسان املنطوي على العامل األكرب
، سِني الـسلوك، فـال       قرآين الروح  – كما عند الشيخ     –والصويف احلق   

رتقاء إالّ فيهما ومنهما، فإذكاء نار العداء بني الذين يسمون أهل           اعروج وال   
الشريعة وأهل احلقيقة أجج يف السابق ويؤجج اليوم صراعات خطـرية بـني             
املسلمني، وهو وهم جيب االنتباه إليه، ولعلّ اهللا تعاىل يقيض رجاالً من رواد             



 ١١ 

رواد الشريعة ليتداركوا هذا األمر اخلطري ويردموا ما بني         احلقيقة ورجاالً من    
  .املسلمني من هوات واسعة عميقة

وأحسب أن هذا الكتاب هو حماولة يف هذا الـشأن وللتقريـب بـني              
  .املسلمني وإشاعة الود والسالم بينهم

 السالم، فحينا ربنا بالـسالم      نت السالم ومنك السالم وإليك يعود     اللّهم أ 
  . ا دارك دار السالم بالسالم برمحتك ياذا اجلالل واإلكراموأدخلن

 نـيب   آمني واحلمد هللا رب العاملني، وصلِّ اللّهم على نبينـا حممـد             
  .السالم، والسالم

  
  ديب ابراهيم الدباغأ



 ١٢



 ١٣ 

  

א
  

 يـسلكها   احلـق تعـاىل،   املوصلة إىل    التصوف، اسم يطلق على الطرق    
ر عن اجلانب النظري لطريـق احلقيقـة،        ف يعب فالتصو. ةالصويف واملتصوف 

 أُطلق على اجلانب النظري     أيضاًو. هته العملية جب ىعني )شرودتال(التنسك  و
 ويرى بعض أرباب    ".التنسك" ة العملي هتهاوعلى ج " علم التصوف  "للطريقة

والسمو به  ة  نانياأل النفسية و   اإلنسان ةَهج  اهللا  إماتةُ احلقيقة، أن التصوف هو   
 بإرادتـه  اإلنـسانَ  اهللا   إفناُء:  وبتعبري آخر  . حياتية أخرى بأنواره الذاتية    إىل

 ومقاربـة   )١(.حـدي األ هاخلاصة واختيار ته  إىل العمل بإراد   دفعه، و سبحانه
 اإلنـسان   إلزالةأن التصوف هو ااهدة املستمرة واملراقبة الدائمة،        : أخرى

 وإقامته اخلصال احلميـدة     ،يه عنها ختلّومجيع أشكال األخالق الذميمة عنه      
  .يه احتلّ والرفيعة،

". البقاء بـاهللا  " و "الفناء يف اهللا  " التصوف بـ     عن ويعبر اجلنيد البغدادي  
املعية اإلهلية دون االلتفـات إىل       يف   بلي بالبقاء ـوال الش ـوميكن تلخيص أق  

باختاذ موقف يقظ جتاه     ،ري فيلخص ـ حممد اجلري   أيب انـا بي ـأم .راألغيا
   )٢(.اميةـالق السـالق الرذيلة، واقتناص األخـاألخ

                                                           
  ."نك وحيييك بههو أن مييتك احلق ع: "ملا سئل اجلنيد عن التصوف قال. ٤٢٩الرسالة للقشريي : انظر) ١
   ".ينّلق دين، واخلروج من كل خلق سالدخول يف كل خ": أي. ٤٢٩الرسالة للقشريي : انظر) ٢



 ١٤

وهناك من عرف التصوف بأنه النفوذ إىل روح األشياء واملوجودات، وحتليل           
منفَـذاً   إجـراءات اهللا    من وعد كل إجراء   ، املعرفة اإلهلية   حمور األحداث وفق 

الكـم  علـى   تسمو   التصورات و  فوقشاهدة داخلية ت  مب ، تعاىل راقبته ورصده مل
 ، والعـيش   سـبحانه  ب معاينته ومشاهدته   تعقّ حماولة يف   إدامة العمر و ،فوالكي
  .بأحوالنا كلها يرانا حيث دائم ب وتقلّشوع وانكسارخب

أن :  إىل نتيجة جامعة هـي     باينةص من هذه التعاريف املت    وميكن أن خنلُ  
ر لتـدثّ وا - يف معيـار   -  االنسالخ من الـصفات البـشرية       هو التصوف

  تعاىل  وحمبته اهللالعيش يف مدار معرفة      و ،واألخالق اإلهلية األوصاف املَلَكية   ب
   .ذوق الروحاينالتو

 علـى إن أساس التصوف هو الرعاية آلداب الشريعة ظاهراً، والوقوف          
 هذين اجلناحني يرى من     حسن استعمال يالسالك الذي   فتلك اآلداب باطناً،    

 باألحكام الـيت     يف الظاهر   ويعيش الباطن ما يف الظاهر من األحكام، ويشعر      
، دوماً بأدب حنو اهلـدف     وبفضل هذه املشاهدة والشعور يسري    . يف الباطن 

  .وجيول قريباً منه وحيوم حوله
، ال حمل فيـه     وعمل دائب جاد   الربانيةوالتصوف طريق مفتوح إىل املعرفة      

أساسـه يـستند إىل     ف وكيف يكون ذلك،     .مباالة واللهو والعبث  الالللهزل و 
 بني اخللية   ، كالنحل غادياً ورائحاً   انتقاشها يف القلب   و فة اإلهلية  املعر ده ش تشرب
إمخاد و.. يةبلّوفطام النفس عن ميوهلا اجل    ..  القلب من األغيار   وتطهري ..والزهرة

والبقاء دوماً  ..  الرغبات البدنية واجلسمانية   جتاه باالنغالق التام الصفات البشرية   
 والتخلـي   .. لى خطى سيد األنام    ع  عمره مضاء أمام الروحانيات وإ   تفتحاًم

عرفته أن   حبضوره تعاىل مل   استشعارهو..  احلق سبحانه  راداتمألجل   اتهعن مراد 
  .االنتساب إىل احلق سبحانه أعظم مرتبة



 ١٥ 

 التصوف وأساسـه وموضـوعه وفائدتـه        صلأوينبغي أن نقف على     
   :وأركانه
 أوامـره  ومراعـاة هو االعتصام بأسس الدين بقـوة،    :  التصوف صلأ

  . الزمة اجلوع واليقظةمبوجمانبة حظوظ النفس قدر املستطاع  .ونواهيه بدقة
رفع اإلنسان إىل مستوى احلياة القلبية والروحيـة،        : موضوع التصوف 

  .وتصفية القلب، وتوجيه اللطائف إىل مرجعها األصلي
 استـشعار  و .. املَلَكيـة  تنمية جوانبه ل اإلنسان   حتفيز: وفائدة التصوف 

  . والعيش به كرة أخرى كشفاً وذوقاًوالبدائيايل اإلميان اإلمج
املواظبـة  بوترسيخه  العبودية السطحي    تعميق شعور : أساس التصوف 

- الروحانية    وبلوغ  العبادة والطاعة وجعله جانباً مهماً لطبيعة اإلنسان،       على
  إىل العقىب  نيهي الدنيا املتوج  إىل وجه  واالنتباه -اليت تعد فطرة ثانية لإلنسان    

 ، مع االنغالق التام جتاه وجه الدنيا الفاين املتوجه        إلهلية احلسىن وإىل األمساء ا  
  . أهوائناإىل  و،ذاا

  : فيمكن درجها باآليتأركان التصوفأما 
 . بلوغ التوحيد احلقيقي بطرق نظرية وعملية.١
 القدرة واإلرادة اإلهليتني ومعاينتـهما جبنـب        )١( قراءة أوامر حضرة   .٢

 . وفهمه اإلهلي حضرة الكالمىل إاالستماع
                                                           

نعـم،  : أجاب. عندما سئل األستاذ املؤلف عن سبب استعماله هذه العبارات اليت تنم عن التوقرب والتبجيل             ) ١
ذات املقدسة، فقلت حضرة العلم وحضرة القدرة       لقد استعملت مثل هذه العبارات يف املواقع اليت تتعلق بال         

فإننا ال نتكلم عـن أمـر       . ألنين أراها تسمو على الصفات، إذ ينبغي الدقة املتناهية فيما خيص ربنا اجلليل            
عادي، حنن نتكلم عن ذات مقدسة جليلة، لذا تتملكين منتهى الرهبة واخلشية أثناء كالمي أو كتابيت عنها،                 

 اخلابية املنفطرة لالستاذ حممد فتح اهللا       -قرق تسيت   . (كلمات املناسبة والتعابري الالئقة   فأسعى للعثور على ال   
  ).٤٢٣" باللغة التركية"ولن گ



 ١٦

مهـد  " والنظر ألجله إىل املوجودات أا       ، مبحبة احلق سبحانه   االمتالء .٣
  .ع كل شيء بل م،الناس قاطبةع رة مـسن املعاشوالقيام حب" األخوة
تفضيل اآلخـرين قـدر     ب ،العمل بروح اإليثار يف كل وقت وحني       .٤

 .املستطاع على نفسه
ـ مضاءإل هو، والسعي    ده مرا علىهلي  املراد اإل تقدمي   .٥ العمر ص داً إىل ع
 ."البقاء باهللا" و"الفناء يف اهللا"ذرى 
 . على العشق والوجد واجلذب واالجنذاباالنفتاح .٦ 
قراءة األسرار اإلهلية   و .الوجوه  سيماء  استشفاف ما يف الصدور من     .٧ 

 .على وجه األحداث
للكسب سفر  ال، بنية   اتويباألخر تذكّر تنظيم رحالت إىل مواضع      .٨ 
 .عنوي وقصد اهلجرةامل

 االكتفاء باألذواق واللذائذ ضمن الدائرة املشروعة، والعزم على عدم     .٩ 
 . خطوة إىل الدائرة غري املشروعةاإلقدام
  الـذي ينـشؤه   مع طول األمل   ة الدائم ناضلة وامل تواصلة ااهدة امل  .١٠

م األبديةتوه. 
طريق الـيقني   ب  إالّ جناة ال    أن -ة واحدة ولو للحظ -نسيان  ال عدم   .١١

 ويف سـبيل    خدمة الدين كان العمل باسم      ولو ،واإلخالص والرضا اإلهلي  
 . إىل احلق سبحانه قاطبةإبالغ اإلنسانية

التزود بالعلوم الظاهرة والباطنة،     :ميكن أن نضيف اآليت   فضال عما سبق    و
تان حتوزان أمهية لدى    هاتان اخلاص ..  وإرشاده واالحتماء بريادة إنسان كامل   

  . النقشبنديني



 ١٧ 

وإذ نذكر التصوف، ونفكر بالتصوف، ونكتب حول التصوف، علينـا          
 للسري  عةا لَم  بلورية تاوهي مبثابة إشار   أالّ ننسى املسائل اليت ندرجها أدناه     

، وتعد  )التنسك(دروشة  تتضمن املعىن اإلمجايل لروح ال    و ،والسلوك الروحاين 
 - القلـوب    التقاء نقطة   عدتواألدب والزهد، بل    أساساً لكتب األخالق    

  )١(.ةـ باحلقيقة األمحدي-مبعىن من املعاين
لفهـم    تـشكل أساسـاً     اليت "اليقظة" والهايف مقدمة هذه املسائل وأُ    و

ـ  م امي نِ اسالن( و   )٢(،)ِإنَّ عيني تناماِن وال ينام قَلِْبي      (:احلديث الشريف  ى ت
مات وا استاإلنابـة، احملاسـبة،     تأتى بعد اليقظة وتعقبها التوبـة،     و )٣(.)واظُقَي

التفكر، الفرار، االعتصام، اخللوة، العزلة، احلال، القلب، احلزن، اخلـوف،          
الرجاء، اخلشوع، الزهد، التقوى، الورع، العبـادة، العبوديـة، املراقبـة،           

خللق، التواضـع،   اإلخالص، االستقامة، التوكل، التسليم، التفويض، الثقة، ا      
الفتوة، الصدق، احلياء، الشكر، الصرب، الرضا، االنبساط، القصد، العـزم،          
اإلرادة، املريد، املراد، اليقني، الذكر، اإلحسان، البصرية، الفراسة، السكينة،         
الطمأنينة، القرب، البعد، املعرفة، احملبة، العشق، الشوق، االشتياق، اجلذبة،         

ة، القبض، البسط، الفقر، الغىن، الرياضة، التبدل،       االجنذاب، الدهشة، احلري  
 العلم، احلكمة، اهلمة، الغرية، الوالية، الـسري، الغربـة،          ،االحترام احلرية،

االستغراق، الغيب، القلق، الوقت، الصفاء، السرور، التلـوين، الـتمكني،          
املكاشفة، املشاهدة، التجلي، احلياة، السكر، الصحو، الفـصل، الوصـل،          

                                                           
نذكّر القارئ الكرمي أن أمثال هذه العبارات واملصطلحات مل منسها بالتعليق او التوضـيح حيـث سـريد                  ) ١

  )املترجم(. جزاء اليت تليهشرحها بالتفصيل يف ثنايا هذا اجلزء من الكتاب أو األ
  .١٢٥  املسافرين، صالة؛ مسلم١٦ البخاري، التهجد) ٢
 يعلـي القـار   املـصنوع ل  : انظر لذلك . ان الثوري ي وسف ينسب هذا الكالم إىل علي بن أيب طالب         ) ٣

  .٧/٥٢  أليب نعيم؛ حلية األولياء٥٢٥، ٢/٤١٤  للعجلوين؛ كشف اخلفاء١/١٩٩



 ١٨

، البقاء، التحقيق، التلبيس، الوجود، التجريد، التفريد، اجلمع، مجـع          الفناء
   .اجلمع، التوحيد

  . ولو بصورة جمملة يف هذا الكتيب هذه املعاين شيء منحوضي نأمل أنو
  .واهللا يقول احلق وهو يهدي السبيل



 ١٩ 

אא
  

    يف نظر تاريخ العلـوم      ن يف العهود األوىل   مل تكن األحكام الشرعية تدو 
 ،الكثريون كانوا حيفظون أقسام هذه األحكام عن ظهر قلـب         فاإلسالمية،  

فتظل مطبوعة يف أذهام، كاالعتقاد والعبادة واملعاملة، حيث كانت تتكرر          
 ز باملزاولة والتطبيق العملي   كثرياً وتفمن هذه الناحية ما كـان يف مجـع         . عز

ذكر؛ ألنه أشبه ما يكون بصياغة ما       صعوبة ت األحكام الشرعية وتصنيفها أية     
ومن ناحية أخرى فـإن     . هو حمفوظ حياً يف أذهاننا مث تسطريه على األوراق        

فروع العلوم املذكورة ألا من املسائل احلياتية اليت البد أن ينشغل ا كـل              
مسلم فقد تناول العلماء مقدماً تلك احلقائق احملفوظة يف أذهام وصدورهم           

ـ . وا رسائل وكتباً تتعلق بكل باب من تلك األبواب       ودون غل الفقهـاء  تفاش
   ثون بتدوين السنة وحفظها، وعلماء الكـالم يف        بتصنيف كتب الفقه، واحملد

بذل و. ترصني مسائل العقيدة، واملفسرون يف تأليف التفاسري وعلوم القرآن        
مـن  عة،  إلبراز حقائق اإلسالم الرفي   جهداً فاق اآلفاق    يف ساحته    كل منهم 

  .دون أن يدعوا جماالً لاللتباس
 أكثر باجلانب    اهتماماً  أيضاً، الذين يولون   الصوفيونويف هذه األثناء ركز     
علـى   -مستندين إىل املصادر نفسها    -  ركزوا ..الروحي للحقيقة األمحدية  

،  ومـا وراءه   احلقائق املرتبطة بالتصوف، كذات اإلنسان، وأساس الوجود      
 بإصرار وأمثاهلا من املواضيع، ساعني   ،   وحقيقتهما ائنات اإلنسان والك  وماهية



 ٢٠

 وحيـام    الذاتيـة  رياضامفأضافوا  . ليوجهوا األنظار إىل ما وراء األشياء     
إىل تفـسري املفـسرين      ،نفـوس ال تهمقلوب، وتزكي ال تهمالروحية، وتصفي 

 طـوروا   ؛وبإجيـاز ..  واجتهادات اتهدين واستنباطام   دثني احمل ياتاوور
 عالوة علـى   ، ال يتجزأ   الدين كالً  بإدراك  ومسالك صوفية متعددة   مدارس

  الروحية  اإلسالم حياةوهكذا كسبت    .. إياه مهمفه و  له تذوقهمعيشهم به و  
بـأحوال   متعلقة    حبتة إىل أسس عملية   احلياة املستندة     هي تلك علمية،   ماهيةً
ربـاب  أعنـد   دقة اإلحساس الديين    ، كزهد الزهاد، وعبادة العباد، و     القلب
 رؤيـة ملخلصني، وعشق احملـبني وشـوقهم، و      ا  لدى  احلس ، ورهافة الورع

 مبـا   "علم التصوف " ت على صورة  ظهرف . اهللا الفقراء لعجزهم وفقرهم إىل   
 .خيصه من منهج ومسلك ومشرب وموضـوع وقواعـد واصـطالحات          

، بال شك  يف أساسه خالصة احلقيقة األمحدية وعصارا      "علم التصوف "فـ
  .  يف الوقت احلاضر واختالفتباين مشاربه املختلفة من  يفمع ما يبدو
 أهل التـصوف     العهود ظن قسم من    يف بعض  ه أن ،ها حقيقة واقعة  ولكن

 هـا  أحكام ختتلف -اليت هي حقيقة واحدة هلا وجهان     -الشريعة الغراء    نبأ
 موقف منهما   خذ كلٌّ فأ.  كاملراقبة والرياضة وااهدة   ،)الباطنة (عن روحها 

ويف . باطنـها  واآلخر ب   الشريعة  بظاهر اً، بتوهم أحدمها متشبث   آلخرالعداء ل 
أن الفقهـاء    ظهور هذا االختالف هـو       -إىل حد ما  -جد  واحلقيقة أن ما أَ   

ـ بينما مثّـل  ، وأهل الفتوى مثّلوا جانب الشريعة النظري     جانبـها  صوفية ال
جهـة   كل   أن : من زاوية  واحلال أن هذا االختالف ميكن النظر إليه       .الباطين

م املسلك الذي اعتادتيل إليهمت عليه وتقد .  
أصـول    يف ضـوء   القرآن والسنة  ثون واملفسرون  الفقهاء واحملد  راجعقد  لو
 وصنفوا يف ذلك آثاراً     . الزاهر  إىل عهد الرسالة   تستند من حيث األساس    وقواعد



 ٢١ 

ـ      الصوفينيكما أن   .  يف ميدانه  جليلة كلٌّ  روا  مبرجعية القرآن والسنة أيضاً، أظه
من هذين املصدرين األساسني ممـا يتعلـق         يف مسائل استخرجوها   اجتهادام

 حيام الروحية اخلاصة    ودونوا معها بالرياضة وااهدة واملراقبة واحلال واملقام،      
، وسـعوا   واجنـذام م، وعشقهم وشوقهم واشتياقهم ووجدهم وجذبام       

  . ذه النواحيلتوجيه من جيدوم من املتشبثني بالظاهر إىل ه
ويف احلقيقة إن قصد كال الطرفني هو الوصـول إىل اهللا مبراعـاة أوامـره               

 قـاييس وفق م أحياناً الوصول ن به طريق صيل ميزان يوز  عدم تأ لونواهيه، ولكن   
 وسبب ما يبدو لنا من اختالفات يف الوقـت        ؛شرعية أدى إىل اإلفراط والتفريط    

 تدوين أقسام أن  كما  و .نشأ واألساس  واحلال ال سبب لالختالف يف امل      .احلاضر
 لـيس كـذلك    ،متثال ا ال يعين اختالفاً    اال و بشكل مستقل   من الدين  خمتلفة

 علم الفقه بأحكام العبادة واملعامالت، أي تنظيم حركـات          هتمام ا قطاختالفاً  
جهود التصوف لرفع حياة اإلنـسان      كذا  اإلنسان الفكرية والعملية وتنسيقها، و    

. لب والروح بسلوك تربية الروح وتصفية القلب وتزكية الـنفس         إىل مستوى الق  
ناحية مهمة  على   احلفاظب من اجلانبني     كلٌّ دقد تعه  بل،   اختالف وال افتراق   فال

 مبثابة كلية من اجلامعة، اليت متثـل الكـل،           تلك النواحي   من فكلٌّ ،من الشريعة 
اها تعلّم كيـف    إن إحد حيث   . تلك الكليات   على تكامل  ها تكامل يتوقف واليت

 الصالة وكيف يصوم وكيف     قيميتعبد اإلنسان وكيف يتطهر للعبادة، وكيف ي      
 -فضالً عن هـذا   - بينما اآلخر    .. وعلى أي أساس يستند يف معامالته      ،ىيزكّ
قلـب  بال والطاعات واملعامالت    اتع العباد يمجعالقة   د وباهتمام بالغ على   يؤكّ
أي " الـسرية "إىل اإلنسان   " رةالصو" اإلنسان   رقييبحث عن طرق    فروح،  الو

ميكن ال  فوعلى هذا األساس    . الطرق املؤدية إىل اإلنسان الكامل    ب وصييو. املعىن
  .هتني من اجلإمهال أيٍّ
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فأطلقوا علـى   جاوزوا احلد   ولكن على الرغم من أن بعض الناقصني قد         
 إالَّ أن ،  "علمـاء الرسـوم   "و" أرباب الظاهر "فقه والسنة اسم    غلني بال تاملش
.  هلم مصدراً  األساسية  قد اختذوا دائماً قواعد الشريعة      الصوفية  من نيلكاملا

لكتـاب  ل ةفقاوم  من أصول ومناهج   استنبطوهاطرحوه من أفكار وآراء      فما
فكتـاب  .  الغراء وسداها   الشريعة نسجاً دقيقاً على حلمة   نسجوها  ووالسنة،  

للكالباذي " فالتعرف ملذهب أهل التصو   " و للمحاسيب" الرعاية"و" الوصايا"
" الرسـالة " طالـب املكـي و     أليب" قوت القلـوب  "للطوسي و " معاللُّ"و

 بـني هـذه      توجد ومثلما.  ما هي إالّ بعض درر هذا الصدف       ...يللقشري
الدرر مؤلفات تنسج على منوال واحد كمحاسبة النفس وتزكيتها، هنـاك           

  .  بني دفتيها موضوعات متعددةضمت مصنفات ضخمةأيضاً 
مة، أتى حجة اإلسالم اإلمـام      يعد كل هذه األسفار النفيسة العظ     وأخرياً، وب 

   طرق التصوف جبميع    نقّحبعد أن   " إحياء علوم الدين  "م  الغزايل وألّف كتابه القي 
، مقراً مبا أقره املشايخ عامة ومنتقداً ملا يـستوجب          واصطالحاتهآدابه وأركانه   

 اللذين يبـدوان كأمـا       مرة أخرى بني هذين التيارين املباركني      آلفف.. النقد
 الذين أتوا مـن     الصوفينيخمتلفان ووفّق بينهما بانسجام تام، حبيث إن كثرياً من          

انتعشت ف علمهم لوناً من ألوان العلوم الشرعية، وبعداً من أبعادها،           وجدوابعده  
 مع الـذين كـانوا      ائتلفوا يف كل مكان، حىت أم انسجموا و       لتعاونالوحدة وا 

وخاصـة   .استخفافاً م " علماء الرسوم " اسم   -إىل ذلك اليوم  -يطلقون عليهم   
  أمثـال  لدى محلهم إىل املدرسة الفقهية توضيحات متميزة يف علم التـصوف،          

 كعلم احلال وعلم اخلاطر وعلم اليقني وعلم        ،احلقائق الوجدانية والذوقية الكثرية   
 إىل توصلهموجدوا نقاط التقاء مشتركة كثرية جداً       ف. اإلخالص وعلم األخالق  

   . سواًء يف أرباب التصوف أو علماء الظاهر،االتفاق والوفاق
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     لّ اهتمامه الباطن، ويتنـاول اجلانـب       وملا كان التصوف طريقاً للعبادة ج
  اليت تشف يف   عماقواألالروحي لألحكام الشرعية ومدى تأثريها على القلب،        

ـ و  غوراً بالنسبة للمسالك األخرى أكثر    الوجدان، فهو  وأوسـع مـدى     ةلدني
ال  نابع من الكتـاب والـسنة        ، إالّ أنه من حيث اهلدف واملنطلق      وأصعب فهماً 

هو كالعلوم الشرعية األخرى، يؤكـد علـى    بل  .  آخر ينايف أي طريق إسالمي   
 شاها مـن احلقـائق،      وما  واإلخالص واإلحسان   واليقني روح العلم واملعرفة  

  .لصة للسلف الصاحلمستنداً إىل الكتاب والسنة واالجتهادات اخلا
إن تعريف التصوف بعناوين خمتلفة كعلم الباطن وعلم األسرار وعلـم           

 افتراقه عن العلـوم     األحوال واملقامات وعلم السلوك وعلم الطريقة، ال يعين       
مزجـة متباينـة     أ تـذوق  الشرعية، إذ إن هذه األمساء والعناوين نابعة من       

وإدراكها  وال عصور مديدة   ط لحياة القائمة على الشريعة   ل ومشارب خمتلفة 
الصوفية  وجهات نظر حنرافاً وجمانبة للصواب إظهار     الذا يعد   . بصور متنوعة 

 هناكأن   رغمو.  يف األساس عن أفكار خدام الشريعة واستنباطام       ة خمتلف أا
 بظاهر األحكـام    ني من الصوفية ومتشبث   نييف كل عصر من العصور متعصب     

   أرباب الصراط املستقيم هم     إالّ أن   واملفسرين ثنيالشرعية من الفقهاء واحملد 
وبناء على هـذا فمـن      . الذين أفرطوا وفرطوا  النسبة هلؤالء   األكثرية دائماً ب  

اخلطأ قطعاً تناول املسألة وكأن هناك منافاة حقيقية بني أهل احلق من كـال              
فة  املتصو علىفقهاء  لقسم من ال   إىل أقوال ومفاهيم غري الئقة       نظراًاجلانبني،  

 الفقهاء، وذلك ألن عدد الذين يثريون مثل هـذا          علىمن املتصوفة    لقسمأو  
 يـسلكون   بالنـسبة ملـن   عدون قطرة من حبر     اركون فيه ي  ـاع ويش نـزال
ذا أمـر طبيعـي     ـويف احلقيقة إن ه   . ق التسامح والعفو والصفح   ـريـط
داً، ألن مرجع كال الطرفني واحد، فمثلما يرجع الفقهاء إىل الكتـاب            ـج
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  . امهي نفسنيجع كذلك إىل املرالصوفيونوالسنة يف األحكام الشرعية يستند 
 بإصرار ال ختتلف كثرياً عما هي       الصوفيون يؤكدهان األسس اليت    إوهذا  

اجلهتان عامة تؤكدان معاً على العمل الـصاحل        ف. يف مسلك الفقه والفقهاء   
ات موضـوع عـن    يتكلمـون  أن الصوفيني    فضال عن . واملعاملة الصادقة 

  إذ باألعمال احلسنة يتنبه    كاألعمال احلسنة وذيب األخالق وتزكية النفس،     
 فيتوجه اإلنسان إىل طريق اإلخالص والرضـا        ..الوجدان إىل املعرفة اإلهلية   

تعبدي  تشاءناشرعية ب  كل مسألة    يفيترقى إىل مستوى ميكنه أن يؤد     اإلهلي،  
وراء   آخـر  ن، وعرفـا   من القلـب    آخر أعمق  قلب وذلك حبصول ،  عميق

  . ةلغال عرفان، ولغة أخرى أعرق منال
 تتحقق باألعمـال الـصاحلة      )الالهوتية (التخلق باألخالق اإلهلية   ، إن أجل

اح األستار بطريق جماهدة النفس     نـزتتكشف احلجب وت  و.. األخالق احلميدة و
ع على ما   طالباإل- مرة أخرى  يغدو اإلميان اإلمجايل  ف ..واخللوة والذكر واملراقبة  

  .كيقني شهودي  معززاً بالذوق والكشف-وجودلوراء ا



 ٢٥ 

 

א
  

 يف  االخـتالف عتقـد أن    أ و ،تعبري يطلق على أهل التـصوف     الصويف  
ن أصـل   إ : فمن قائل  استعمال هذه الكلمة ناشئ من أصل الكلمة نفسها،       

، كناية عن روح التدين     "صفوة"و" صفاء"و" صوفس"و" صوف"لمة من   الك
ـ "نابعة مـن      ومن مدع أا   ؛"صويف"فأطلقوا كلمة    ـ "و" وفانس " انةفوس

  ."صفّة"و
  : أرباب التصوف أنواشتهرت لدى

من حيث احلياة    حد الصفاء  بلغ   الذي"  احلق  إىل سالكال"يعين  : الصويف
   .القلبية وعامله الداخلي

  سـبحانه   احلـق  تفضلالذي ال ادعاء له،     " رجل احلق "يعين  : الصويف
  . صفّاه من كدر النفس فصافاهوفسه،  لنباختياره وانتقائه

يعين سالك طريق احلقيقة األمحدية، يلبس ثياب الصوف الذي         : الصويف
، حمـب    وارتيـاح الـضمري    وآية التواضع وسكينة القلب    احملويةهو مظهر   

وال   بوجه الدنيا املتوجه إليهـا     ، ال يبايل  ا وال جياىف أهله   اجيافيه، ال   للمحبة
 لكونه  ،بس الصوفيني للصوف، وإضافته إليهم    لف. ئناأهوا  إىل بوجهها املتوجه 

 ألن لبس الصوف دأب األنبياء وزي تـابعيهم       وظاهر حاالم وأطوارهم،    
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 لـبس األنبيـاء     الـصوف  لئن كان ف )١(. الذين وقفوا أنفسهم للعبادة    وزي
 ".الصوف"ن ـتقة مـإذن مش" الصويف"، فكلمة حقاًوحوارييهم 

سمو إىل قمم اإلنسانية احلقة، قـد       ريق ال لطهو الفارس املقدام    : الصويف
 مـن الكـدورات     ىتـصفّ و،  فطرته الذاتية  أدركتربأ من أوضار النفس، و    

  . النفس سليم القلبزكي  الهوتياًالبشرية، حىت غدا
 هجهـد الذي نذر حياته وبذل      هو االسم املثايل لرجل القلب،    : الصويف

  .ليل يف نفسه اجلاالسمليحظى بتحقيق هذا فّة شبه بأهل الصلتل
فمـع مالحظـة    ". فالص"مشتقة من   " الصويف"ن كلمة   إ :ومن قائل 

 املخالفة لقواعد اللغة يف االشتقاق، فإن بقاءهم املستمر يف عبودية خاشـعة           
 رغم أن أصل    االسم يف إطالق هذا      أمام احلق سبحانه يدعو إىل التأمل      قانتة

، يـبني   باستمرارم إىل اهللا     علو مهتهم وتوجه قلو     ذلك ألن  .الكلمة ختالفه 
  .، رغم اخلطأ يف االشتقاق دوماًأم أهل هلذا املوقع

باللغة اليونانيـة أو    " صوفس"آتية من   " الصويف"وادعى البعض أن كلمة     
 أن هذه التـسمية     واعتقد. غريقيةباللغة اإل " احلكمة "اليت تعين " وفياس"من  

ـ  أشيء اختلقه األجانب، على الرغم من أن         صوفيني مـن أربـاب     كثر ال
  .احلكمة

ـ      هو الزاهد الكبري أبو      يف التاريخ اإلسالمي   "الصويف"إن أول من لُقّب ب
ن إ لذا يصح أن نقول      )٢(، هجرية ١٥٠هاشم الكويف، والذي تويف يف سنة       

                                                           
؛ ١٠ ؛ الترمـذي، اللبـاس    ٧٩ ، الطهـارة  ٢٦٩-٢٦٨ ؛ مسلم، اإلميان  ١١ للباسالبخاري، ا : انظر مثال ) ١

  .٤٥٩ ،٣/٤٥٥ ،٦٥٥ ،٢٠/١٠٣  للحاكماملستدرك
  .٢/١٥٤  للقنوجيأجبد العلوم )٢
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.  قبل املائتني مـن اهلجـرة      ظهرت يف العصر الثاين للهجرة    " الصويف"كلمة  
       سـاداتنا  ذا املعىن هو بعـد عهـد        وهذا يعين أن استعمال كلمة الصويف

  . رضوان اهللا عليهم أمجعنيالصحابة الكرام وتابعيهم
من حيث أول ظهوره     ،بالزاهد أيب هاشم   اً الذي عرفناه منهج   التصوفو
يسري وفق البساطة والتواضع الذي كانت        لذوي القلوب واألرواح   مسلك ،

 جتـاه الـدنيا     زماًويأخذ موقفاً حا   والصحابة الكرام،   ناعليه حياة رسول  
.  مع االرتباط الوثيق بالرقائق وحوادث ما بعد املـوت         ،املتوجهة إىل نفسها  

  . احلياة الروحانيةملقتضىمنقاداً " التصوف"وعلى هذا ظل 
 كي، و حلق سبحانه  القلب با  ربط ، هي وغاية التصوف من حيث املنطلق    

على طول التاريخ    الصوفيون احلقيقيون وقد ترنم   . العشق واحملبة بنار  الصدر  
يف أن   إالّ   . األنبياء عليهم السالم   سبيل اتبعواو" األدب"و" سن اخللق ح"بـ  

ولكن ليس  .  احنرافات وزالّت قد ال خيلو منها مسلك       ظهرتبعض العهود   
هـو  الذي  ذم هذا املسلك    و ،حصر النظر يف تلك االحنرافات     من اإلنصاف 

  .مسلك ذوي القلوب الصافية
لذين سلكوا بـه يف احليـاة       ي عند ذكره الصوفيني ا    يقول اإلمام القشري  

، مل يتسم أفاضـلهم يف      إن املسلمني بعد رسول اهللا      " : باختصار الروحية
 ، إذ ال فضيلة فوقها، فقيل هلـم       عصرهم بتسمية سوى صحبة رسول اهللا       

وملـا  ). هذه احلظوة ال يشاركهم فيها أحد من العصور األخرى        ( .الصحابة
التابعني، ورأوا ذلك أشـرف      الثاين سمي من صحب الصحابة    أدرك العصر   

 وحاذى أفول هذه الزمر الثالث     )١(."أتباع التابعني : مث قيل ملن بعدهم   . ةمِس

                                                           
  .٣٦ الرسالة للقشريي) ١
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الفقهـاء يف جهـة الفقـه،       املنورة، والفنت اليت وقعت يف تلك الفترة، قيام         
همـات  مب يف جهة العقائـد،      ني احملقق ني يف جهة احلديث، واملتكلم    نيواحملدث

 . حقق الصوفيون جتديدات قيمة يف جهة اإلسالم الروحيةكماجليلة، 

أون من  يف منط حيام يف غاية االستقامة ومنتهى البساطة، مرب         الصوفيون
، األذواق البدنية والسفاهات اجلسمانية   كل احنراف وفساد، أبعد الناس عن       

 هـد والفقـر،    للتنسك والز  جو التسامي وقفوا أنفسهم ليمضوا حيام يف      
.  وعظماء اإلسالم األماجد    ن على التشبه بالرسول الكرمي    وعازمن و ورزين
 استمراراً للفالسفة واحلكمـاء      هذه بأوصافهم العالية عدوا  ال ميكن أن ي   لذا  

بالتنسك النصراين، وال باليوغا، وال أم ضلع مـن          ذوي عالقة    وأالقدامى  
 يف أيامنا   تههابم و  اهللا فةخما ال يعلمون    ممنمياثلون اهلازلني   الفقر اهلندي، وال    

   .احلاضرة
ممثلوه، من حيث    التصوف من حيث مبدأ ظهوره و      فقد عد ويف احلقيقة   

خبايا علم حقيقة القلب، علم ما وراء األشياء، علم األسرار الكامنة يف            : أنه
 لبلوغ ايـة هـذا      هيدانموالصويف هو تلميذ هذا العلم، وفارس       . الوجود
 أال وهو اإلنـسان     ،ثايل لكل إنسان  املفق  األ طوال عمره حنو     يسري ،الطريق
وسـري   الوصـول إىل الالمتنـاهي،       بقصد،  سفر ال ائي   نعم إنه    .الكامل

 هـذا هـو التـصوف      .ض قط و عِ ب، من دون ترقّ   ال ينثين متواصل بعزم   
  .  هلذا املضموناحملظوظمثل املو  هو البطل العظيم، والصويفاحلقيقي

ال أن الـصويف     :ظرنا إىل املسألة من هذه الزاوية يتوضح أمامنا       وإذا ما ن  
كما أن التصوف ال      واليوغا قطعاً،  ارى النص نيعالقة له بالفالسفة والروحاني   

عالقة له بالفلسفة وال بالروحانية النصرانية وال باليوغا من قريب وال مـن             
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ق تصفية النفس   نعم، إن فالسفة اليونان واهلند قد ساروا حقاً يف طري          .بعيد
قبل ظهور اإلسالم وقاموا مبا يشبه عمل الصوفيني من ااهـدة، ولكـن             

 ذلـك ألن  . الطريقني خمتلفان اختالفاً كلياً من حيث األصـل واألسـاس         
 الذكر والعبادة والطاعة وحماسبة      بالتمسك بأسس  الصوفيني حيققون التصفية  

لى هذا اخلط إىل اية      مث يسعون للمحافظة ع    ، ومن واحملويةالتواضع  والنفس  
إن كانت تـسمى تـصفية، فهـي تـصفية      بينما تصفية الفالسفة،  . العمر

ال طاعة وال مراقبة نفس وال تواضع وال إنكـار          واعتباطية، ليس فيها عبادة     
  .  الوقاحة والطيش إىل حداألنانية تضخيم الغفلة وها دوماًالذات، بل في

  :رئيسيتنين إىل جمموعتني وينقسم الصوفي
  .  املعرفةبأجنحة عن الوصال حبثاً ن يف مدار العلمونطلقامل: األوىل

  . فحسب الذوق والوجد والكشفيالسالكون لتحر: واألخرى
ـ   حيلّوهم  : فاموعة األوىل  " ال حول وال قوة إالّ باهللا     "قون يف الذرى ب

الـسري  " له، يف آفاق      ال اية  سفر العلم واملعرفة يف     بأجنحةضون حيام   قيف
 فكل ما يشاهدونه من تبـدل       .."السري عن اهللا  "و" السري يف اهللا  "و" إىل اهللا 

م هلم مئات من الرسائل من حضرة القـدرة         ، يقدِّ الوجودوتغير وتكون يف    
  . بألسنة متباينة نغمات خمتلفةبم هل، وكل حادثة مس تنيواإلرادة اإلهلي

امـة والـذوق    هم الباحثون عن الكشف والكر    ف: اموعة الثانية أما  
 لـذهوهلم  "ربالقُ"يف إقليم   " عدالب"والوجد والتواجد، لذا ميكن أن يعيشوا       

  .أحياناً عن اهلدف، رغم أم جادون يف سريهم وسلوكهم وزهدهم
 الوالية الكربى السائرين يف ظـل        أصحاب هو طريق : فالطريق األول 
  .ريادة القرآن الكرمي
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بات، رغم أن    والترقّ املشاعرلرغبات و تتقدم فيه أحياناً ا   : والطريق الثاين 
أقل أمناً مـن    يف األساس القرآن الكرمي والسنة النبوية، لذا فهو طريق          مداره  
  .األول

  :فيما بينهم إىل ثالثة أقسام يقسمون الناس الصوفيةوفضال عن هذا فإن 
وهؤالء ". ون والواصل ونالكامل"ويطلقون عليهم اسم    : الصنف األول 
  :نهم إىل قسمني أيضاًينقسمون فيما بي

 . السادة األنبياء العظام والرسل الكرام عليهم السالم:  األول

ون الذين وصلوا إىل احلق سبحانه باتبـاعهم وانقيـادهم          لمالكُ: واآلخر
 مـن حيـث مسـاء       "اإلنسان الكامل  " حقاً لونفهؤالء ميثّ . ألولئك العظام 
نفسه قد ال يكـون      يف    وكامل  واصل همولكن رغم أن بعض   . استعدادام
الوصـال  ب حظيبعد أن    بل قد ال يقدر بعض الواصلني منهم      . مرشداً لغريه 

 إىل األبد مـستهلكاً     فيبقى هناك  .على النجاة من أمواج حبر اجلمع واحلرية      
الطبـائع   (عـامل الناسـوت   عن  لذا تنقطع عالقته كلياً     . مشاعره وأفكاره 

  . وال يقدر على اإلرشاد)البشرية
إىل  ينقسمون ضاًأي وهؤالء "السالك" اسم عليهم ويطلق :الثاين الصنف

  :قسمني
يطلبون اهللا سبحانه وحده دون أن يفكروا يف الـدنيا وال           : القسم األول 

  .يف اآلخرة
 مع طلبـهم    -ضمن الدائرة املشروعة  -فيطلبون الدنيا   : أما القسم الثاين  

اد والعاجزون واللآلخرة واجلنة، فهؤالء هم الزهاهللاإىل فقراءاد والعب .  
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ويطلق علـيهم    هم الذين حيصرون نظرهم يف الدنيا،     : والصنف الثالث 
فهؤالء هم األشرار واألشقياء من أصحاب الشمال،       " املقيمني"الصوفية اسم   

  .  شيئاونقهال يبصرون وال يسمعون وال يف
والثاين " بوناملقر"ومن قائل كذلك لألول من هذه األصناف الثالثة أم          

  ". أصحاب الشمال" والثالث" ب اليمنيأصحا"
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אאא
  

التوجه إىل اهللا تعـاىل     : التوبة اليت سنتعرف عليها مع شروح بسيطة هي       
، والعـزم   ع غصص الندم  وجتربلم الشعث جمدداً، مع االعتراف باألخطاء،       

ل اجلهـد    بـذ   معاودة هذه التوبة لدى أهل احلقيقة هي      .على تاليف ما فات   
 ونواهيه سبحانه وتعاىل، جناةً     أوامر اهللا لبلوغ املوافقات واملطابقات يف ضوء      
 يف الشعور، يف التفكري، يف التصور،       ؛من خمالفات وقعت جتاه الذات اإلهلية     

 منـه   لتقزز الوجدان والشعور بـا    ما يعافه وليست التوبة ترك    . السلوكيف  
 ال حيبه وال يرضاه تعاىل حىت       فحسب، بل هي الرجوع إىل اهللا سبحانه عما       

  .بظاهر العقللو كان ذلك الشيء مجيالً ونافعاً 
. "توبة نـصوحاً  "إليها، فتصبح   " حنصو"التوبة تستعمل بإضافة كلمة     كذا  و
: مبعىن آخر و.  القلب أا أخلص توبة، وأصفاها، وأا صادرة من أعماق       : مبعىن

 .ن ترك ثلمة مهما كانـت     أا رأب الصدع، ورتق الفتق، وإصالح الفاسد دو       
 أن الفرد يتوب  :  فالتوبة النصوح تعىن   االعتبار بنظر   فإذا أخذنا ما ذُكر أعاله معاً     

  حبسن نية وخلوص قلب    ،ومن أعماق قلبه خالصاً جاداً     ،، وحبسب مستواه  هبامس
والقـرآن   .والتائب حبسن امتثاله هذا يكون كالناصح لآلخرين      .. بقصد اخلري و

أَيهـا   يـا : كر التوبة احلقيقية يشري إىل هذه التوبة بقوله تعاىل        الكرمي عندما يذ  
  .)٨ :التحرمي(  توبةً نصوحان آمنوا توبوا ِإلَى اِهللالَِّذي
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  :وقد تناول الباحثون التوبة يف ثالثة أقسام باعتبار التائبني وأوضاعهم

 غمـوم لشعور ب هي ا :  احلقائق  عن احملجوبونوهم    الناس،  توبة عوام  . أ
 هـذا   يانربـس  إمثه    املرء فيدرك.  يف القلب  ساها سبحانه وأ  حلقخمالفة أمر ا  

 بكلمات التوبـة    راًعب، ويتوجه بكل كيانه إىل بابه تعاىل م       الشعور يف وجدانه  
  . املعروفةوعبارات االستغفار

إذ بالتنبه إىل حقائق مـا وراء الـستار،           رجوع اخلواص الذين بدأوا    . ب
 ختـالف أدب احلـضور       وفكرة نحة اهلمة، عقب كل حركة ونأمة     ينشرون أج 

 غفلة صغرية كل   تعاىل ويلتجئوا إىل عنايته، أمام       ة احلق ليستنجدوا برمح  ،واملعية
فالروح اليت تبذل هذا    . أفق البصرية  غشيتتكثفت يف القلب و     أم كبرية،  كانت

ثه الشريف  حقيقة يف حدي  من    ما وصفه الرسول الكرمي       حقاً اجلهد قد نالت  
: التاِئب ِمن الذَّنِب كَمن ال ذَنب لَه فإذا أحب اهللا عبداً مل يضره ذنبه مث تـال                (
 َِإنَّ اهللا   ِحبيو اِبنيوالت ِحبطَهِّ يتالْمِرين يا رسول اهللا ومـا عالمـة       : قيل

 )١(.)الندامة(: التوبة؟ قال

ِإنَّ عيني تناماِن   (ام يف أُفق     توجه أخص اخلواص الذين يدميون حي      .ج  
 ما يتعلق مبا سواه تعاىل ويكون حجاباً        لعون كلَّ تحيث يق  )٢(.)وال ينام قَلِْبي  

   م ويف سرـم،      وهم ويف أخفى خفاياهم،     يف قلوجيتثونه من أعمـاق ذوا

                                                           
وقـد  . ، نقال عن ابن جنـار     ١٠٤٣٨ رقم احلديث    ٤/٢٦١؛ كنـز العمال للمتقي     ١٦٨الرسالة للقشريي   ) ١

؛ شعب  ١٠/١٥٠ للطرباين   ؛ املعجم الكبري  ٣٠ ابن ماجة، الزهد  :  مثالً انظراء منه وبألفاظ خمتلفة؛     وردت أجز 
  .٢/٣٤٩ نوادر االصول للحكيم الترمذي ؛٥/٤٣٩، ٤/٣٧٥ للبيهقي اإلميان

  .١٢٥ ؛ مسلم، صالة املسافرين١٦ البخاري، التهجد )٢
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مظهرين  استشعار عالقتهم بنور األنوار،      عاودون وديان العدم، في   يفويرمونه  
 سـائرين يف مـدار      )٤٤:ص( ِنعم الْعبد ِإنـه أَواب    :  قوله تعاىل  قيقةح
 ".األوب"

رجوعه إىل صـفائه     وأ ،والتوبة اليت هي جتديد اإلنسان لنفسه باستمرار      
 داخلية،عية و  طب ضه لتشوهات  بعد تعر  ،ةيذاتفطرته ال مع  انسجامه   و األصلي

  : اآلتيةموراألحتتوى كل مرتبة من مراتبها على أمثال 
 . الندم من أعماق القلب.١
 .عدةر األخطاء السابقة بارتعاش ورِِ تذكّ.٢
 . إزالة املظامل ونصرة احلق.٣
 .ها وإمعان النظر جمدداً يف املسؤوليات إيفاء الواجبات والتكاليف الفائتة حقَّ.٤
 األخطاء والـزالّت يف الـروح، بالعبـادة         هتحدثأ ملء اخلواء الذي     .٥

 . الليايلجوف يف ضرعاتتالغتنام ت واوالطاعا
 التحسر والبكاء على احلياة الـيت       : وبالنسبة للخواص وأخص اخلواص    .٦

ب تـسر يالً مما ميكن أن     ه واألنني وجِِ   والتأو ،متضي دون ذكر وفكر وشكر    
 .ر مما سواه تعاىل يف الشعور والفك شيٌءبقصدٍٍ

ستواه يف أثناء التوبـة وال      إن الذي ال يئن وال يتوجع من اخلطأ مهما كان م          
 كـه  وال يتملّ  يرتعش نادماً من عثرات ميكن أن حتدث، وال يـشعر بـامشئزاز           

- قوعه حتت خط االستقامة مرة أخرى     زدراء حنوها، وال يرتعد من احتمال و      اال
 التخلص مما وقع فيـه      حياول العده عن اهللا سبحانه، و    ب نتيجةَ -رغم كل شيء  

  . يف توبتهيكون كاذباً .. قه بالعبوديةه هللا وختلّمن أخطاء وزالّت يف عبوديت
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  : اآليتيقول موالنا جالل الدين الروميرمز التوبة احلقيقية، " النصوح"وعن 
  نشكَنم تا جانْ شدنْ اَز تن جدا    ى كَردم حِقيقَت با خداتوبه ا

  )١( طَر ِإال كه خر پا رود سوى خ    باِر ِدگربعد ازان ِمحنت ِكرا
 يفـارق   إىل أن  تراجع عنـها   ال أ   حبيث  إىل اهللا توبة حقيقية    لقد تبت " :يعين
إالّ احلماربعد تلك احملنة إىل اهلالك واخلطر  خيطوفال .  اجلسدالروح."  

شـأن إرادة    والثبات عليهـا بطولـة و      .ها وعهد  الفضيلة ، التوبة قَسم  أجل
 كمـا أخـرب     ،وثبت عليها فله مرتبة الشهداء    ، فمن راعى أصول التوبة      حازمة

 وخيرب كذلك أن من ال يتخلص كلياً من اآلثام واخلطايا           )٢(.بذلك سيد األوابني  
  )٣(.رغم كثرة قيامه بالتوبة فإنه يهزأ بالباب الذي يتوجه إليه التوابون واألوابون

وال يتجنـب    ،أخـاف جهـنم   : نعم، إنه ليس جاداً يف دعواه من يقول       
أحـب  :  ويقـول  . وال يعمل صاحلاً   ،أنا مشتاق إىل اجلنة   :  ويقول .الذنوب
 كما أن من الصعوبة مبكان قبول إخـالص         .بويةويهمل السنن الن   الرسول  

 .ثام، وتوبات صـورية   اآل يف اجتراح ضون حيام   ميوعهودهم  ينقضون  الذين  
  . املعاصيتوقفات يف ثنايا  جمرد هذهتوبتهم لكأن حىت

أما مقامه الثـاين    . "التوبة"وأول مقام للطالب هو     ك  ل للسال نـزإن أول م  
 وهـي األصـول   الصوفية الكرام على اإلنابة الشائعة بني ومنر مر . "اإلنابة"فهو  

  :، فنقول مراسيم االنتساب إىل أي مرشد املتبعة يف واألعرافواآلداب
                                                           

  .٢٣٤٥-٢٣٢٤ب/٨٠٥ص/٥ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل )١
  .٢/٧٦املسند للديلمي : انظر )٢
  .٢/٧٧ املسند للديلمي ؛٥٢/٤٣٦شعب اإلميان للبيهقي : انظر )٣
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 مـن املخالفـات إىل      لسلوكهاً للشعور والفكر وا   يمثلما أن يف التوبة توج    
 ملطابقـات   دتفقّ و حماسبةٌوافقات ومن املعارضات إىل املطابقات، ففي اإلنابة        امل

" الـسري إىل اهللا   "فلئن كانت التوبة سياحة يف أفـق        . الفرد وموافقاته املوجودة  
  ". السري من اهللا "رحاب معراج يف "األوبة"و" السري يف اهللا"فاإلنابة هي 

  : باآليت أيضاً هذه التوجهات الثالثةنعرفوميكن أن 
 برغبـة    اهللا  والفنـاء يف   . هو التوبة   إىل اهللا خوف العقوبة،    االلتجاءن  إ

سـواه  نغالق جتاه كل ما     االو .ةباإلناهو  احلفاظ على املقامات والدرجات     
  .تعاىل هو األوبة
 جِميعـا أَيهـا     ِهللاوتوبوا ِإلَى ا   :هموأذان ،صفة مجيع املؤمنني  : فاألول
  .  من مجيع الزالّت واخلطيئات)٣١ :النور( الْمؤِمنونَ
وأَِنيبوا ِإلَى   من حيث املبدأ     وإقامة عبادم بني،  املقروصفة األولياء   : والثانية

  .)٣٣ :ق( وجاَء ِبقَلٍْب مِنيٍب ومن حيث املنتهى )٥٤ :الزمر( كُمربِّ
 :ص( د ِإنه أَواب  ِنعم الْعب خاصية األنبياء واملرسلني، وشعارهم     : والثالثة

فال توبة ملن هم يف معية اهللا يف كل وقت حيثما           .  فهذا تقدير وتكرمة إهلية    )٤٤
لـذا  .  ولو للحظـة   باحلضور اإلهلي  لشعورلكانوا وكيفما كانوا غري فاقدين      

فكلما فال ميكن فهم قول    ". اإلنابة "وأ "األوبة" التوبة تفيد معىن     عن رةم املعب
 وأَتوب ِإلَيِه ِفي الْيوِم أَكْثَر ِمن سـبِعني         ي َألستغِفر اهللاَ   ِإنِّ واِهللا (: سيد األنام 

 .إالّ على هذه الصورة )١()مرةً

                                                           
  . حممدورة س؛ الترمذي، تفسري القرآن٤١  مسلم، الذكر؛٣البخاري، الدعوات ) ١
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 الـذين   ألن،  "املعية"و" القرب"ومن ناحية أخرى فالتوبة هي ملن ال يعرف         
مجيـع  لـى    ع هيمنامل  إىل اهللا   الرجوع ونيعد،  يدميون حيام يف آفاق القرب    

- ه يرون ،قرب إليهم من كل شيء     واأل  ما يعملونه   كل على الرقيبتصرفام و 
 أهـل  بلفهذه املرتبة ليست مرتبة أهل وحدة الوجود . غفلة -مبعناه لدى العوام 

 يف ظـل    السائرين مرتبة أعلى منهما وأرفع، فهي مرتبة         هي وحدة الشهود، بل  
  .الصلواتمت أسنة أمحد عليه أكمل التحايا وومشكاة حممد 
 وهـم غـارقون يف    الذين مل يبلغ مستواهم هذه املرتبة،       فتكلم  ومن هنا   

 وال سـيما   "ةباإلنا"و" األوب" وذكرهم ،"الوجود"بـ منهمكون "الطبيعة"
  .كَِلمات شواِرد تكَالُ جزافًا منتهى هذه املقامات، حول

  م، هم اجعلنا من الذين آمنوا وتابوا وأصلحوا إنك غفور رحياللّ
 . وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلّ وسلّم على حممد سيد املرسلني
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א
  

 املؤمن عمله كل يـوم،      دتفقّ هي   ؛ ومناقشتها احملاسبة، أو حماسبة النفس   
 ،وتدقيقه لـه   كل ساعة، خرياً كان أم شراً، صحيحاً أم خطأً، إمثاً أم ثواباً،           

خريات، وسعيه باالستغفار    منه من حسنات و    صدر بالشكر على ما     مقابلتهو
. العثرات، وحماولته بالتوبة والندامة إصالح السيئات والزالت      واآلثام   إلزالة

  ة وجهداً يف غاية األمهية وتشبثاً جـاداً يف إثبـات            احملاسبة مهّ  ومن هنا تعد
  .يةذاتال تهكينونل اإلنسان

ـا   وأطوارهم أو حيفظو    اليومية كان السلف الصاحلون يدونون أعماهلم    
 ، ومن مث يـستعملون    )الفتوحات املكية ( صاحب   سجلهايف ذاكرم كما    

يستعملونه قاً قلبياً واضطراباً وجدانياً،      قل يورث شيناً ما يعدونه    بدقة متناهية 
 يف املستقبل من عواصف الغـرور ودوامـات         نفوسهمجتاه ما قد حيصل يف      

 مـستجريين   ه إمثاً، نعدويا  مم باالستغفار ويف الوقت نفسه حيتمون      .العجب
رحبايـة املطـاف     . ت جتاه فريوسات األخطاء والزالّ     الصحي  التوبة ج ويف

  .نكسار وخضوع شكراً هللا تعاىل على ما قاموا به من حسناتيف ا يتذللون
ية ه اللدن  جوانب ،بنفسهف اإلنسان   اكتشا أابكن أن نعرف احملاسبة أيضاً      ومي
 ومـن مث القيـام      ذه اجلوانب،  ومعرفته هل  ،حهه الداخلي وسعة معناه ورو    وعمقَ



 ٣٩ 

 يف سبيل    فكري خماض روحي، و  فهي ذا املعىن جهد   .  وإظهار مكنوا  بتحليلها
 هـذه القـيم     هي أسـس  لمشاعر اليت   ل م اإلنسان احلقيقية، وإمناءٌ   استخراج قي 

ال ميكن أن حيافظ اإلنسان على استقامة الوجدان إالّ مبثل هذا           و. واحلفاظ عليها 
التمييز بني اخلري والشر، واجلميـل والقبـيح،        من   انه ميكّن نذيلالجلهد والفكر،   ا

  .والنافع والضار، مما يتعلق بأمسه ويومه وغده
 األخطـاء  هتالفيو ،وضعه احلايل ويوءه للمستقبلل، إن تقييم الفرد   أجل

ـ كا و ؛ره منها لدى احلق تعاىل    وتطهاليت ارتكبها يف املاضي       لقيمتـه   فهاشت
واألهم من هذا جتديد عاملـه       ؛أمسه ويومه وغده  يف   لنفسه   دهبتفقّقيقية  احل

 إالّ بعد حماسـبته     ال يكون  ، تعاىل الداخلي باستمرار، من حيث عالقته باهللا     
شاعره مالذي هو فوق الزمان و     حمتواه    ذلك ألن  .لنفسه حماسبة صارمة دقيقة   

لبيـة والروحيـة وببقائـه      رتباطاً قوياً حبياته الق   ا تان، مرتبط املقيدة بالزمان 
  .مبا أنعم اهللا عليه من نعم لدنيةمستشعراً 
 أن يستغين عن احملاسبة قطعاً، سواًء من حيث حياتـه     للمسلم ال ميكن هذا و 

فهو من جانـب يـسعى      . القلبية والروحية أو من حيث أطواره وأحواله العامة       
، مبـا   ه عن فلتغا لذي ماضيه ا  قامة ما ادم من أركان     وإ همسأ يففرط  إلحياء ما   

أداء ب )الغيوب( املاوراء    من ية نفحات إهلية آت   من أصداء يسمع يف أعماق وجدانه     
وأَِنيبوا ِإلَـى    )٣١:لنورا( وتوبوا ِإلَى اهللاِ  : بلهجة مفعمة بالرمحة  وملؤه األمل   

 آمنوا اتقُوا   ِذينأَيها الَّ  يا : ومن جانب آخر يتيقظ بتنبيهات     ..)٥٤:الزمر( كُمربِّ
 روتبـش ،  كالـصواعق رعد   اليت ت  )١٨:احلشر(  ولْتنظُر نفْس ما قَدمت ِلغدٍ     اَهللا
عرضاً عن مجيع السيئات     إىل تفحص نفسه وتنظيمها م     اإلنسانب تدفعفالرمحة،  ك



 ٤٠

 مكـسباً ،  إخصابموسم   ربيع و  فصلفيقيم آنه احلاضر كأنه     .. ما وسعه ذلك  
رية وبالشعور الـذي يبعثـه      ظات ذلك اآلن عمقاً آخر، بالبص     كل حلظة من حل   

زعـزع، فهـو حـذر      ت بني حني وآخر و    اً جسماني اً عارض واجه وإن.. اإلميان
 وفق   كاملتقني الذين ختفق صدورهم باملهابة واخلشية من اهللا،        آنمتأهب يف كل    

ِمن الشيطَاِن تذَكَّروا فَِإذَا هـم      ِإنَّ الَِّذين اتقَوا ِإذَا مسهم طَاِئف        :البيان اإلهلي 
  .)٢٠١:األعراف( مبِصرونَ

 كالقنديل يف عامل املؤمن الـداخلي، وكالناصـح األمـني يف            ،احملاسبة
. وجدانه، مييز ا اخلري عن الشر واحلسن عن القبح، وما حيبه اهللا عما ال حيبه              

 ويبلـغ    من عقبات  محقتي ال ما    يقتحم رشادهإ و  ذلك الناصح اخلير   ريادةوب
  . ة بالعوائق مباالهدفه دون

واحملاسبة يف مواضيع اإلميان والعبودية والتوفيق والقربية ونيـل الـسعادة           
 ألمانل وهي اخلصم اللدود  .. حض العناية اإلهلية والرمحة اإلهلية    مباألبدية تدور   

 كما الطمئنان،لسكينة وا على ا  مفتوحة كلياً ، إا   أجل. ليأسهي ل  التام مثلما 
 ةخـضلّ  القلـوب امل   ربـوع في  ف. تتمحور على اخلوف والقلق واالضطراب    

لَو تعلَمونَ ما أَعلَـم      : ( أنني  دائماً صدى  عجِّ املتفتحة للمحاسبة تر   ،باخلشوع
 تعيش الطمأنينة واملهابة    حيثويف إقليمها    ..)١()لَضِحكْتم قَِليالً ولَبكَيتم كَِثريا   

 بــ   هم ظهـور  ت املسؤوليةُ األفذاذ الذين أنقض   انكسارات   دوي، ت ةندجمم
 :كل آن كأن قوله تعاىل    وهم يشعرون   .. )٢()كُنت شجرةً تعضد   يلَوِددت أَنِّ (

                                                           
  .١٩؛ ابن ماجة، الزهد ٢؛ الترمذي، الكسوف ٢؛ البخاري، الكسوف ١١٢ مسلم، الصالة) ١
  .بعد ما نقل احلديث السابق  لكالم أيب ذر .٥/١٧٣  لالمام أمحد؛ املسند٩ الترمذي، الزهد: انظر) ٢



 ٤١ 

    ضاَألر ِهملَيع اقَتى ِإذَا ضتا حِبم       مهأَنفُـس ِهملَـيع ـاقَتضو تبحر 
وِإنْ  : دماغهم يرنّ  أجزاء من   جزءففي كل   .. حبقهم قد وردت    )١١٨:التوبة(

     خت أَو ا ِفي أَنفُِسكُموا مدبِبـِه اهللاُ    ت كُماِسبحي فُوه)  تنطلـق  و .)٢٨٤:البقـرة
  )١(.)يمِّي أُتِلدِن لَمي لَيتِن يا: (صراخبألسنتهم 

 حياسب  وال شك أن احملاسبة ذا املقياس أمر صعب عسري، ولكن الذي ال           
 أمـسه وال    عنه   يوم تميزال ي ف ، الزمان يستثمرنفسه ذا املستوى ال ميكن أن       

  . البتة ة أخرويفعالية وكفاءة لن يبديفيهدر الزمان فمن .  يومهعنغده 
إن حماسبة النفس باستمرار ومعاتبتها هي من كمال اإلميان، وكل روح           

هي يف شعور تـام     ووضعت خطتها وفقه،    " اإلنسان الكامل "تستهدف أُفق   
   ا املعيشة، فيقضي صاحبها دقائق عمره يف جماهدة مع نفسه، حىت أنـه          حبيا

عن كل خاطر مير على قلبه، ويطالب تأشرية        ) أو كلمة السر  (يسأل الشفرة   
أي الـيت   -  نفسانيته الدخول لكل فكر يرد إىل عقله، ويراقب مراقبة دائمة        

وحلـدة  األعصاب   طان ولتوتر أعماله املفتوحة للشي  و - النفس تداخلت فيه 
.. بل كثرياً ما حياسب نفسه على أجلّ حاالته وأفضل أطـواره          . احلساسية

مـة   بـني حلُ    احملاسبة ياكةحلك كل صباح ومساء ما يف يده من مكوك          وحير
 ذه احلالة الروحية   داه ساعياً اللوم وس    فيعيـد  ..  حياكة نسيج حياته الرقيقة

سـاداً  كل صباح   يستقبل  قها، و دقيئه و كل مساء استعراض نواقصه وأخطا    
  . بعزم جديديفتح صفحة جديدةأبوابه لآلثام و

 ومسحه بتراب   ،كلما طأطأ رأسه  واحملويةوهو يف مثل هذا الوفاء والتواضع       
                                                           

  للبيهقـي ؛ شعب اإلميان١٥٢، ٧/٩٨بن أيب شيبة املصنف ال ؛٣/٣٦٠  البن سعد  الطبقات الكربى : انظر) ١
  . مثاهلمأحيث يسند هذا الكالم إىل سيدنا عمر، أيب ميسرة، عمرو بن شرحبيل و. ١/٤٨٦



 ٤٢

، هايعرا على مـص   حت له أبواب السماء   ، تفت خاشعاً منكسراً ذليالً    ساجداً قدمه
ص وقد شهدنا لك أنك من أهـل        تعال أيها الصادق، أنت من اخلوا     : "فيقال له 

  .فيتشرف كل يوم بسياحة مساوية أخرى" الوفاء، فهذا موضع اخلواص
ي ويف احلقيقة، أليست هذه الروح اليت هي أصفى الصفاء وأنقى النقاء ه           

  ؟ )٢:القيامة( وال أُقِْسم ِبالنفِْس اللَّوامِة: املقصودة يف قَسم الرب اجلليل
امحني جنّنا من الكرب العظيم، وصلّ وسلّم على سيدنا هم يا أرحم الراللّ

  .حممد الشفيع يوم الدين وعلى آله وأصحابه الكرام الربرة أمجعني



 ٤٣ 

  

א
  

التفكر يف أي موضوع من املواضيع، يعين إعمال الفكر إعمـاالً واسـعاً             
رفـة،   القلب، وغذاء الروح، وروح املع     زنادولدى أربابه هو    . ماًوعميقاً ومنظّ 
فإن انعدم التفكـر أظلـم القلـب،        .  وروحها وضياؤها  سالميةودم احلياة اإل  

  .واضطربت الروح، وحتولت احلياة اإلسالمية إىل موات هامد
 عـن والنفع  الشر  عن  مييز اخلري   التفكر هو نور يف القلب، وأي نور، به         

سب وبه تك ، وبه تتحول الكائنات إىل كتاب يقرأ،        القبحعن  احلسن  الضر و 
  . ا خاصاًعمقاً  جليلةكل آية

..  منها  واستنباط النتائج املتنوعة   لالعتبار ،ضيء احلوادث يالتفكر مصباح   
.  نور القلب  ؤوبؤب.. ومشتل ألشجار احلقيقة  .. بوهو مفتاح ذهيب للتجار   

م الذرى يف كل شـيء حـسن         الذي تسن   وألجل هذا فاإلنسان اُألفق   
روا فكَّروا يف آالء اهللا وال ت     فكَّت: (روة بقوله مجيل، استوىل يف التفكر على الذ     

إذ وضح لنا حدود ميدان ما ميكن أن نفكـر           )١()درواقْن ت م لَ كُه، فإن يف ذاتِ 
 .فيه، مذكّراً بقوتنا وإمكاناتنا وقدراتنا

                                                           
حليـة  ؛  ١/٨١ ؛ جممع الزوائد للهيثمي   ١/١٣٦  اإلميان للبيهقي  شعب؛  ٦/٢٥٠  للطرباين  األوسط املعجم) ١

  .٣٧١-١/٣٧٠كشف اخلفاء للعجلوين  ؛٦/٦٦  أليب نعيماألولياء



 ٤٤

  :ذا املعىن تذكرياً لنا" صاحب املنهاج"وكم هو مجيل ما قاله 
   آالء ِفكر كَردن شرِط راهستدر 

  وىل در ذاِت حق محِض گُناهست
  بود در ذَاِت حق اَنِديشه باِطل

  )١(محاِل مِحض دان تحصيِل حاصل
إن التفكر يف النعم هو شرط هذا الطريق، ولكن التفكـر يف ذاتـه              : أي

 حمض  نعم، إن التفكر يف ذاته تعاىل باطل بين، فاعلم أنه حمال          . تعاىل إمث مبني  
  .وحتصيل حاصل

:  أمثـال   بآياتـه اجلليلـة    يوصـينا ة، أليس القرآن الكـرمي      قيق احل ويف
    ِضاَألراِت ووملِْق السونَ ِفي خفَكَّرتيو ) إىل أفـضل    )٢(.)١٩١:آل عمران

، وإظهاره كيفيـة     أمام أنظارنا   كتاب الكائنات  عرضهطريق للتفكر، وذلك ب   
ـ  مهـا ايا كلماته ونظام مجله وانتظا    كتابته وخواص حروفه ومز    انة ـ، ورص

 .امة وقواـهيئته الع

 يف كل تفكر، ويف كل تـصور،        احلق تعاىل ، إن التوجه إىل كتاب      أجل
ره وإدراكه، ومن مث تنظيم احلياة وفـق        طور، والسعي لتدب   حال و  ويف كل 

 روحاين؛  ذات مذاقٍ ، جيعل احلياة كلها     يف حياتنا املعيشة  فهمنا هذا وامتثاله    
 اإلنـسانَ   نحميية يف كتاب الكائنات وإظهارها،      إذ إن كشف األسرار اإلهل    

                                                           
  ).لشن رازك(يف ديوان ) الشبسترى( للشاعر انالبيت) ١
  . وأمثاهلا١٣-١٢:  اجلاثية؛٢٧-١٩ : الروم؛٧٢-١٨،٦٥-١ : النحل؛٣ : الرعد:سور الوانظر كذلك) ٢



 ٤٥ 

، هـذا   شف مذاقـه  تري وتلوناً روحياً    -فوق إميانه -إميانياً آخر  كل آن عمقاً  
الكشف اجلديد والنتائج املستخلصة منه نور ميتد من اإلميان إىل املعرفة، ومن            

 اآلخـرة   ماً إىل  روحانية، مث املضي قُد    لذائذاملعرفة إىل احملبة، ومن احملبة إىل       
  . إنساناً كامالًلسالكليصبح افهذا هو الطريق املنور .  تعاىلورضوان اهللا

، إالّ أن العلوم    ه وتنقيب همجيع العلوم حيث إا ميدان حبث     على  التفكر مفتوح   
 هلذه النتيجة العظيمة وواسطة هلا      اتالعقلية والتقريرات الوضعية ما هي إالّ مقدم      

 وبوجهها الـصائب إىل     يقيوجهة مبحتواها احلق  وهذه مجيعها مت  .. وطريق إليها 
دماغ اإلنسان مبعاجلات خاطئةسقمالعلم اإلهلي الواحد، إن مل ي .  

نعم، إن التفكر يف املوجودات ومطالعتها ككتاب، إمنا يثمـر الثمـرة            
املرجوة منه، ويكون موضع واردات ذات بركة، باإلميان باهللا وأنه سـبحانه            

اد احلياة القلبيـة    ميع متعلقاا، وهذا هو شعار رو     هو خالق مجيع األشياء جب    
أن كل شيء يستند إىل اهللا وحده       اة الروحية الذين أدركوا يقيناً      وأبطال احلي 

  .جبميع أحواله وكيفياته فبلغوا االطمئنان مبعرفة اهللا وحمبة اهللا وذكر اهللا
ىل  إسناد كل شـيء إ     أي مل يؤسس على    من البداية    الذي مل ينظّم  التفكر  و
 التفكر املخطط   يقابله يف النتيجة ،      بعد أليٍ   يتناهى إليه تعاىل   مناإ، و سبحانهاحلق  

 هـذا   .اهللا تعاىل إىل   يستندله من البداية على أساس أن اخللق واألمر وكل شيء           
مبعىن أن مثل   . التفكر جيري ويستمر إىل الالاية بأبعاد جديدة دون انقطاع قط         

ومن مث يتوجه إليه    " األول والظاهر "ه  يمسانه با  سبح هذا التفكر الذي يبدأ من اهللا     
ومن هنا فاحلـث    .  متناه غري بل   ليس متناهياً " اآلخر والباطن "ه  يمستعاىل أيضاً با  

      إىل  رشـاد ، فيـه إ   ه منذ البدايـة   ح هدفُ على هذا النمط من التفكر الذي توض 



 ٤٦

 قرير شكل الوجـود    أصوهلا اليت حتاول ت     وتعلّم استعمال مناهج العلوم الطبيعية   
  . جتليهوتشخيص
، ملا كانت السموات واألرض جبميع أجزائها ومركباا ملك اهللا          أجل

تعاىل، فإن مطالعة أي حادثة وأي شأن وأي نظام يف كتاب املوجـودات،             
وال . تعين قراءة أحكام اخلالق العظيم وكيفيات تصرفه يف شريعته الفطرية         

 قراءته وينظم حياته وفق ما قـرأ        جرم أن طريق من يقرأ هذا الكتاب حق       
ذلـك   . اجلنة وشرابه الكوثر   هطريق هداية وتقوى، وسيكون مثاب     سيكون

ألنه، مقابل أصحاب اهلالك واخلسران الذين جيولون يف وديان الكفـران           
 غافلني عن اهللا املوىل احلق ألنواع النعم واآلالء وألوان احلسن           إبليس بداللة

 لكـل شـيء،     يعرف املنعم احلقيقي واملالك   ن  هناك م يا،  واجلمال يف الدن  
 بشعور إمياين جيول يف دائرة بـني الـشكر والنعمـة            له خيضعويؤمن به و  

 عمـره   ضي ومي األنبياء والصديقني  وقيادةاملالئكة   بريادة   والنعمة والشكر، 
ـ   فـوق ق عاليـاً    يحلّحيوم فوق قمم األفكار، ف     )١("تفكرال باز"هكذا ك

..  اهلـالكون  فيها فيها اجلموع الغافلة ويتردى      اقطتتسالوديان نفسها اليت    
 يف   عائق هوإن اعترض .  من ألطاف ربه اجلليل    فيويف ذا التفكر حق ما ناله     

 اجتازه ببعد الذكر، فيمر من التدبري إىل التسليم، ومن التمكني           عامل الفكر 
 يف األرض   اآلخـرون إىل التفويض، ويبلغ هدفه طائراً يف السموات بينما         

  . املسافاتىأسر

                                                           
   .يستعمل املؤلف احملترم امساً لطري حيلّق عالياً وبانسيابية بديعة، فوجدنا أقرب الطيور إىل ما يقصده هو الباز) ١

  )املترجم(



 ٤٧ 

    هم اجعلنا من الذين يذكرونك قياماً وقعوداً وعلى جنوم ويتفكروناللّ
        سيد املتفكرين وعلى ، وصلّ وسلّم علىوات واألرضسميف خلق ال

  .صنيه وصحبه املخلَـلآ



 ٤٨

  

אאא
  

للـسري  ولدى أربابه أصبح عنواناً     . الفرار هو اهلرب من شيء واالبتعاد عنه      
لق إىل احلق سبحانه، وااللتجاء من الظل إىل األصـل، وتـرك القطـرة             من اخلَ 
والتوج     ه إىل الشمس، واالنسالخ من األنانيـة       ه إىل البحر، وترك الذرة والتوج

مبا تشري إليه     ميكن أن تربط هذه كلها     ، حبيث  تعاىل  يف أشعة احلق   إذابة الوجود و
" السري القليب والسري الروحاين    "من )٥٠:الذاريات( ِفروا ِإلَى اهللاِ  فَ: اآلية الكرمية 

 القاتل تقـرب    جلسمانيةجو ا  وكلما ابتعد اإلنسان يف سبيل إميانه عن         .لإلنسان
  . موقراً هلا مؤدياً طوراً معقوالً لذاتهكانإىل اهللا تعاىل و

     امللتجئ إىل احلق سبحانه، نستمع مـن        وملعرفة كيف يترقى مثل هذا الفار
علـى نبينـا وعليـه      - الباب اإلهلي، سيدنا موسى      لدى ذلك   الصادق دبالع

وجعلَِنـي  ي حكْما   فَفَررت ِمنكُم لَما ِخفْتكُم فَوهب ِلي ربِّ      :  قوله -السالم
 ِلنيسرالْم ِمن )الذي يلفت النظر فيه إىل أن الطريق املوصـل إىل           )٢١:الشعراء 

وبقوله هذا يـؤدي دور     .  من الفرار  رلقرب إمنا مي  الذوق والوصال واخلالفة وا   
  .الريادة واإلرشاد إلرادات تقتفي أثر النبوة

 قبح املعصية إىل  و  وضجيجه  من ضيق الوجود   االحتماء إن فرار العوام هو   
ون يف كل طرفـة     لُ فهؤالء يت  .غفرانه جل جالله  مجيل  اهللا و بنس   األُ بارح



 ٤٩ 

رددون ـ وي )١١٨:املؤمنون( ت خير الراِحِمني   اغِْفر وارحم وأَن   ربِّ: عني
  )١(.) ما صنعترِّـك ِمن شـوذُ ِبـأَع(  :كنامـيف كل حركام وس

أما فرار اخلواص، فهو من الصفات إىل الصفات، ومن السر إىل الـشهود،             
 حىت يغدو   ومن الرسوم إىل األصول، ومن حظوظ نفسانية إىل مشاعر روحانية،         

 )٢(.)اللَّهم أَعوذُ ِبِرضاك ِمن سخِطك وِبمعافَاِتك ِمن عقُوبِتك: (هم الدائميردِو

  إىل وأما فرار أخص اخلواص فهو من الصفات إىل الذات، ومن احلق سبحانه           
 . يف جو اهليبة واملهابةونويعيش )٣()وأَعوذُ ِبك ِمنك( : دائماًونفيقول  تعاىل،احلق

فكما . نواع من الفرار تنتهي إىل التجاء، إىل محاية، إىل اعتصام         وهذه األ 
يتناسب الفرار طردياً مع العمق الروحي للفار، فالنقطة اليت يبلغها من حيث            

  :النتيجة متفاوتة أيضاً
 على سفوح املعرفة، ويذكرون اهللا سـبحانه        أخبيتهم ينصبون   :فاألوائل

 مطالـب تعجـز عنـها       طلبـون في. يف كل شيء، من الذرات إىل ارات      
ـ   ـا ال ميكن وقوع   ـ بطلب م  ونن ويبدأ ـاملوازي  يف  ون جيـد  مه، وإذا 
ا( مصداق موجدام اكفْنرع قح ِرفَِتكعفريددون يف ذهول)٤(،)م  : 

  وصِفك عن الْواِصفُونَ عجز    ِبمعِرفَِتك ىورالْ عِتصامِا

ـتا بنلَيا عنفَِإن شـب   ر  اـم اكفْنرع ـحق ِرفَِتكعم  

                                                           
.١٥؛ الترمذي، الدعوات ٢البخاري، الدعوات ) ١
  ).واللفظ هنا منه (٣٤٠؛ أبوداود، الصالة ٧٦؛ الترمذي، الدعوات ٢٢٢مسلم، الصالة ) ٢
  .٧٦؛ الترمذي، الدعوات ٢٢٢مسلم، الصالة ) ٣
  .٤٥رعي بن يوسف أقاويل الثقاة مل؛ ٢/٤١٠لمناوي فيض القدير ل: انظر) ٤



 ٥٠

 آخر للمعرفة، فيمـضون      يطلقون يف كل آن أشرعتهم يف حبرٍ       :والثواين
 يعجزون عـن    مل ينجوا من الربازخ    موأل. عمرهم بتلونات واردات متنوعة   

فرينون بأبصارهم كل آن حنو مراتب الصعود ويطريون        . ة التام فق احلرية أُ بلوغ
  .السقوطبة إىل أخرى مرتعدين من تصور من مرت

ـ " احلال"د  موجات م  هم الناجون من     :والثوالث رؤوسـهم . زرهوج 
 بـشراب   ذابلةهم حتدق    احلرية، وعيون   أعماق  دائماً يف عمق آخر من     غارقة

ـ  منـها حـىت      ونا قد ال يفيق    من النشوة مبلغ   فيبلغون )١("عني ماء " صور ب
 ختـيالم    وسريان رهمافكعمق أ  مدى   عن أحد روال ميكن أن يعب   . إسرافيل
ذاق ما ذاقوا من نشوةن إالّ م.  

  )٢( عكِس مه روياِن بستاِن خداست   يااليت كه داِم اَوِلياستآن ِخ
 هي مرآة عاكسة تعكس     إمناباك األولياء،    اخلياالت اليت هي شِ    إن: يعين

  .هللا ابستانالوجوه النرية يف 
): مـه رويـان   (واملراد من   . مرتبة الواحدية ): ن خدا بستا(املقصود من   

وعلى هذا ميكـن أن     . يةديز يف مرتبة األح   اء اهللا وصفاته اجلليلة اليت تتم     أمس
  :نفهم املسألة كاآليت

ف بأقدام األوليـاء ليـست إال جتليـات األمسـاء           تباك اليت تل  إن الشِِ "
هم يف   أبـواب  وصدة امل لدى فاقدي األبصار  خياالت   وما هي إالّ  والصفات،  

                                                           
فمن حتقق بذلك اإلسم يشرب من ماء احلياة فال ميـوت           . عني احلياة هي باطن اسم احلي     : "لعل املقصود ) ١

  .٢/١٢٤٤تهانوي كشاف اصطالحات الفنون لل". ابداً
  .٧٢ب/١٦ص/١ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل) ٢



 ٥١ 

  : "صاري عبد اهللا أفندي"وبعبارة . "حلقيقة اهـوج
 األمسـاء   إن مرايا قلوب األنبياء واألولياء، مع أا مظاهر ومعـاكس         "

 لوجوههم الـنرية     بستاناً  تغدو الربانية، فإن الصفات    والصفات الكلية اإلهلية  
  ".، يسحرهم كل آن بسحر جديدكالقمر

 منه، إىل ركن شديد     جيب أن يفروا   من كل ما   افروقد  إن هؤالء   : واخلالصة
 فَقَِد استمسك ِبالْعروِة الْوثْقَى الَ انِفصام لَها      كما هو مضمون اآلية الكرمية      

ذلـك ألن الـذي     . نقطاع بـإذن اهللا    فال انفصام هلم عنها وال ا      .)٢٥٦:البقرة  (
اٍق من األزل إىل األبد،     توجهون إليه، ويلجأون إليه، هو املوجود احلق، دائم ب        ي

فهـؤالء  .  احلـق  بصري بكل شيء، رقيب على كل شيء، وهو الكبري املتعايل         
وجدوه، واعتصموا حببله املتني، لذا فهم يف منجى من اهلالك والتنكـب عـن              

ـ       وِلي الَّ  اُهللاالصراط واالنفراد والتنائي، ذلك ألن       ن ِذين آمنـواْ يخـِرجهم ِم
 فتتبدد الظلمات اليت حتيط م مـن كـل          ..)٢٥٧: البقرة( لَى النورِ الظُّلُماِت إِ 

جانب وتزول، فتبصر العيون احلقيقة جبالء، وتسمعها اآلذان بوضوح، وتغـدق      
 األقمار والشموس بسرابيل أُخروية،     هم، وتسربل بتساماتال ا  جنوم عليهم السماء 

. من الذرات إىل ارات   .. يشاهدفيغدو كل شيء كتاباً بديعاً يقرأ، ومنظراً رائعاً         
 أنغاماً عذبـة   مشاعرنا ضاحكا مسروراً، ويسمع الصيف خيتالويأيت الربيع الطلق 

فجر من كل جانب أذواق روحانية،      ، وتت  اآلالم وتزول األوجاع   ىمحفت... ندية
  . حظوظ عيشه ويتذوق أذواق وجوده كإنسانمعاًيستشعر اإلنسان و

 إىل األبـد،     الالمتناهيـة  ذه النشاوى الروحيـة   فالذين يريدون تذوق ه   
 ومما  يده اهللا إىل ما ير    يده، مما ال ير    جادة يف كل حني     فائقة مون هجرات ينظّ



 ٥٢

 فيعيـشون  . ه ومما ال حيبه وال يرضاه إىل ما حيبه ويرضاه       ب  إىل ما أمر   ى عنه
     وهـذا    سبحانه، إليه يء كل ش  إسناد هلم قرار إالّ ب    يف فرار إليه تعاىل، ال يقر 

  .يقيعتصام احلقهو اال

  ، هم إين أسألك من خري ما سألك به نبيك حممد اللّ
  .وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك حممد 



 ٥٣ 

  

אא
  

واء نـزاال: وبتعريف آخر .  بالنفس االنفراد: اخللوة والعزلة، تأتيان مبعىن   
هي عنوان آخـر    : آخر وتفسري   )١(.للتعبد  أو دليل  حتت إشراف أي مرشد   

للمحاورة والصحبة مع احلق تعاىل بلسان اللطائف منغلقاً كلياً جتاه مجيع ما            
حاسـيس  األباطلـة، و  العتقادات  اال، وذلك بتصفية القلب من      سواه تعاىل 

  . تبعد عن اهللا سبحانه اليتتخيالتالسيئة، والتصورات الظلمة، وامل
وقد قيـل   . ياضات بعد آخر هلا    والعزلة هي بعد من أبعاد اخللوة، والر      

 يف   أو الـدليل   واملرشد. حيث املرتبة األوىل للخلوة أربعني يوماً     " األربعينية"
أثناء إدخاله املريد أو املرشح إىل اخللوة يصحبه إىل باب غرفته، وهناك يدعو             

فينفرد املريد يف تلك الغرفة ويعيش مـا يـشبه حيـاة            . ، مث يفترقان   له اهللا
 يأكل بقسطاس ويشرب مبيزان مقلالً من حاجاته البدنية إىل          كف، حيث تاملع

- نشغالية بصورة عامة، باال   وحياول نسيان رغباته اجلسمان   .  ممكن أدىن حدٍّ 
مـن أبـواب    هذه اخللوة تعد باباً     و بالذكر والفكر،    -دون توقف ليل ار   

 .ب إىل اهللا سبحانهلتقرا
أخذ و اخللقعن   العزلةعناها  اربة يف القدم، وذلك مب    واخللوة قدمية، بل ض   

الرياضات؛ إذ هي موجودة يف مجيع الطرق الصوفية تقريبـاً، حـىت   النفس ب 
                                                           

  .ليس هنا موضع حتليل املعاين األخرى اليت تنطوي عليها اخللوة املقابلة للجلوة) ١



 ٥٤

  . المـ عليهم السحبها إىل عهود األنبياء العظامـميكن س
 قد زاولوا اخللـوة      وكثري من األنبياء واألولياء     ففي املقدمة فخر اإلنسانية   

نظام نفسه أو عجز عنه،مل حتافظ على       بيد أنه مثلما مل يؤخذ الطرز وال      . والعزلة
، فعزلـة    حيث أُفرغت يف قوالب خمتلفة      ولو قليالً،   فتبدلت ،أصالتها حمافظة تامة  

 )٣( ورياضـات سـيدنا املـسيح      )٢( وأربعينات سيدنا موسى   )١(سيدنا إبراهيم 
قد تعرضـت   ) عليهم السالم مجيعاً  .. ( وأمثاهلم كثري  )٤(وخلوات سلطان األنبياء  

 وأوساط   من ماهياا حتت ظروف خمتلفة      وتبدل قسم  ،االنكساراتللتغريات و 
وما كان ميكن أن حيـدث غـري        .  متنوعة أمزجةمتباينة، وبتطبيقات متغايرة على     

م اهذا، ألن اخللوة هلا عالقة قوية بالبناء الروحي لألشخاص وبأمزجتهم ومـذاق           
لون هـم الـذين     الكـام وهلذا فاملرشدون   . ةلروحانياوسجاياهم واستعدادام   

  .يعلمون من يكلَّف باخللوة وكيف وإىل أي مدى

وقد زاول موالنا جالل الدين الرومي يف عهـوده األوىل كـثرياً مـن              
 وقد سار   )٥(.اختار اجللوة و  ترك اخللوة   وجد مرشده  ملاولكن  " األربعينات"

  .الكثريون قبله وبعده يف الطريق نفسه

م النفس جتاه الرغبات البدنيـة وحـث         إجلا يهو للخلوة    بعد الرياضات إن
نعـم، بالرياضـات    .  حنو مساء الكماالت اإلنسانية    ،الروح املشتاقة إىل املعايل   

                                                           
  .٤٨: سورة مرمي: انظر) ١
  .١٤٢: ؛ األعراف٢٦: ؛ املائدة٥١: البقرة: انظر السور) ٢
  .٧/٣٧٢ شعب اإلميان للبيهقي ؛٧/٢٤٤، ٦/٣٤٠املصنف البن أيب شيبة ؛ ٢٥ابن ماجة، األشربة : انظر) ٣
  .٢٥٢؛ مسلم، اإلميان ٣البخاري، بدء الوحي : انظر) ٤
  )املؤلف (.تقابل اخللوة و معاشرة اخللق:اجللوة) ٥



 ٥٥ 

وحدها ميكن إجلام النفس، وبالرياضات ميكن أن تدفع النفس إىل ترك ما افتتنت             
 وبالرياضات ميكن أن تقحم النفس مـضطرة إىل التـسليم           ،به من األحاسيس  

، حىت تكون   واحملويةبالرياضات ميكن أن تعود النفس على التواضع         و ،واالنقياد
  : األزهاراستنباتتراباً تطأه األقدام، وهذا هو طريق 

     ش اكـخخ و گُلْـوا تب دويِبر اك  
  ِكه بجز خاكِْنيست كَس مظْهِر گُلْ                          

  : أي    
  رابـ التهت منِب الوردفإنّ        يك ورد  ت فأرضاً لينبكن و

منـهم الـذين    ..  معينة ألطافاً  فرد كلوبطريق الرياضات ميكن أن ينال      
ـ    العلم والعملَ ب األخالق يهذّبون ون شـعور األدب يف      بـاإلخالص ويبلغ

 ومنهم الذين جيدون أنفسهم     .. مع اهللا سبحانه أو مع اخللق      معامالم سواءً 
  حبثاً دؤوباً عن طرقٍ     ويبحثون  لدى معامالم مع رم،     وجزر مددائماً يف   

بتقر          م اجلليل من دون أن يدعوا حلظة تفوتمـن ومنهم  .. همهم أكثر إىل ر 
العوامل  حيام يف    ايدميول -اليعسوب كما ينسلخ - ينسلخ من غالفه الصلب   

  .اا إليها تواً بني الروحانيني الذين هم فراشارتقوا اليت يةالسماو
،  سبحانه، ليل ـار     منه  لتوجه االنتظار متهيئاً هو  إن األصل يف اخللوة     

هذا االنتظار يف الوقت نفـسه      .  قطعاً  األغيار حنو عني القلب رتد  تدون أن   
ليس أمراً سلبياً قط، بل هو انتظار ذو متكني، ميضي مع آداب اخللوة مع اهللا               

 الوارادات اليت تـسيل إىل      افوت لئال  وحرص انفعالبعيون القلب متفتحة    و
 .القلب
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  :"حسني أفندي الالمكاين"وكم هو مجيل ما قاله 

  طهر عني القلب حىت يتصفى
يتفجر ينبوعا حىت إليهق حد  
  لك العني ت خابية القلب حتت ألزم اإلنكار، دع
   باملاء الباعث على الصفاءئمتلتل

   لصاحبه هدع بيت من البني وانسلّ
  هتغادر يته ما إنْ إىل ب اهللانلنـزيول

  موجلاوال تدع للشياطني 
   من بعد يتعسرفطردهم

ه عن الزمان واملكان، ولكن معامالته مـع        نـزومعلوم أن اهللا سبحانه م    
وعليه ال بد أن تكون تالل القلب       .  دائماً على سفوح القلب    ياإلنسان جتر 

وقد عبر  . ىلأمواج التجليات اآلتية منه تعا    الزمردية مستعدة دائماً الستقبال     
  : قائالً" حقيإبراهيم"عن ذلك 

  سواه مما هطهر بيت اهللا القلب"
  "يف الليايل على قصره ل الرمحننـزيل

  : وقد أوحى اهللا تعاىل إىل داود 
  )١(".يا داود، إين حرمت على القلوب أن يدخلها حيب وحب غريي معاً"

                                                           
  .٤٨٩ لقشرييلالرسالة ) ١
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ن اإلفراغ  وقد فهم البعض أ   .  ذلك البيت كي أكون هناك      يل أفرغ:  أي
املالحظـات  عن    وإبعاده من التفكري يف األغيار      تهوتصفيالقلب  هو تطهري   
فكالم مجيـل   . من ورائها ال طائل   و ر باهللا  اليت ال تذكّ   العالئقمن  الغريبة، و 

 :ملوالنا الرومي يكون ضياًء ألفق تفكرينا

  اي ِدلَست  زانِكه در خلْوت صفَاهد هرِكه عاِقلَست  قعر ِچه بگُُِزي
لقت ِچظُلْماِي خِكه ظُلْمته لْقه ِبهاي خد پآن كَس ِكه ِگري ردبر ن١(  س(  

  )٢(ِتني بهِر دي آمد نه بهارـ    پوسار بايد نه ِزيار   ـخلْوت اَز اَغْي

 يف صـفاء القلـب    اختار قاع البئر، ذلـك ألن ن كان عاقالً  م كل: أي
ن اقتفى   قط م  أفلح خري من ظلمات اخللق، فما        الدامسة  البئر إن ظلمة  .اخللوة
  األغيـار  دوناخللـوة   و. طلع على السر  مل ي  أي مل يصل النهاية و     . اخللق أثر

 . الربيعوليس إبان الشتاء أثناء  يف، فالفراء يرتدىاملوىل  دون، الواجبة
ء مـع   وملا كان املراد من اخللوة تطهري بيت القلب من األغيار، والبقـا           

 مع احلـق    واملوصولة لق هي بني اخلَ    األرواح اليت   أصحاب نإف. املوىل دائماً 
القلوب اليت تراقب التوحيد باستمرار حىت يف أقصى          أرباب كذاسبحانه، و 

قضى عمره يف اخللـوة    الذيبينما  .  دوماً هم يف اخللوة  يعدون  نقاط الكثرة،   
، فخلوتـه   ه ورميِ  منه عاىل ما سواه ت   وعجز عن تطهري قلبه من األغيار وقلعِ      

  .داع وهباءاخن

                                                           
  .١٢٩٩-١٢٩٨ب/٦٦ص/١ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل) ١
  .٢٥ب/١٨٣ص/٢ج )فارسي (والنا جالل الديننوي ملمثنوي مع) ٢
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      وحسب   واعتزاهلم د عن اخللق  ويف احلقيقة ليس يف اخللوة املاورائية جتر ،
ن اإلنسان يف مثل هذه اخللوة كالفرجـال، إحـدى          إتعبري موالنا الرومي؛    

 يف كـل آن    يعـيش ساقيه يف أُفق الالهوت واألخرى يف قطب الناسوت،         
اخللـوة املعروفـة لـدى األنبيـاء        هذه هي    و . معاً  آخر والًنـزعروجاً و 
  .واألصفياء

داود مـايل أراك منتبـذاً       يا: فقال.  إىل داود    اىلع ت وقد أوحى اهللا  
داود كن يقظاناً وارتِد     يا: فقال. لق من أجلك   اخلَ إهلي قليت : ؟ قال  وحيداً

 أي ملـا    )١(.لنفسك أخداناً وكل خدن ال يوافقك على مسريت فال تصاحبه         
  .فك حنن وعزمك يف مقرنا فال تفتح قلبك لغريناكان هد

  ن عالنيتنا، هم اجعل سريرتنا خرياً من عالنيتنا وأحِساللّ
  .أصحابه ذوي الصدق واإلحسانو آله وصلّ وسلّم على سيدنا حممد وعلى

                                                           
  .١٦٠ / ٢إحياء علوم الدين للغزايل ) ١
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אא
  

، بوعامل الغي  هو عيش اإلنسان يف أعماق ذاته بنفحات ترد من        : احلال
جتـرى يف أفـق     الليل والنهار والصباح واملساء الـيت        اته بتمايز واستشعار

، من طرب أو حزن أو      حييط بقلب اإلنسان   مبا" احلال "فالذين فهموا . القلب
ـ  ، عبروا عن دوامه   مي منه من غري جهد وسع    بسط أو قبض،   تقراره ـ واس

  ".النفسانية"زواله وذهابه بـعن ، و"املقام"بـ
     فحـات  أنه هبة إهلية، ون    "احلال"طلق على   وعلى هذا األساس ميكن أن ي 

، أنه بلوغ اإلنـسان فطـرة ثانيـة        "املقام"وعلى  . األنس يف ربوع القلب   
  .ه حىت ميلّكها ذاتبإرادته وعزمه استنشاقه هذه النفحاتب

  دون ستار وحجاب، كمـا هـو يف        يء مصدر كل ش   يشري إىل ؛  "احلال"و
 يـسوق اإلنـسان   إذ   ،وحيد اخلالص  بالت  ويذكّر اخللق واحلياة والنور والرمحة،   

يقرر ما   "املقام"بينما  . يات بديلة حتريف   و  روحي  شد كون يف ي أن    إىل باستمرار
ريبط احلقيقـة   ف ،السعيدخان  جلهد و بضباب ا  بلوري مثقل   ضمن منشور  يقرر

، وشـق   لى القلب ع بالواردات اليت ترد      واحلدس وهلذا فالشعور  .بعرش كماالته 
ـ  يف القلوب  ن عرف ظة، إىل م  آخر كل حل    صائب طريق يعد " اًنـز ك كنت" ب
 تعـبري الو تعريف أنفـسنا حظوظ  فيها شيء من   من واردات  إكراماًأكثر  طوراً  



 ٦٠

 ال  ِإنَّ اهللاَ : ( قو هذا فقد قال سيدنا الـصادق املـصد         وألجل .حسب لوننا 
       ظُرني لَِكنو ِركُموال ِإلَى صو اِدكُمسِإلَى أَج ظُرني  مذكّراً مبا هو    )١() ِإلَى قُلُوِبكُم

ب الـذي   احملراحيث  ،  توجيه املرآة إىل التجلي    وطالباًاملهم لدى احلق سبحانه،     
  .ينبغي التوجه إليه

 ال ينظُر ِإلَـى     ِإنَّ اهللاَ (ال مع القلوب فقال     ويف رواية أخرى ذكر األعم    
 تكرمة وتفـضالً   )٢()لُوِبكُم وأَعماِلكُم صوِركُم وأَمواِلكُم ولَِكن ينظُر ِإلَى قُ     

 .املوصل إليه احلال  دوام ألجلللمقام،

 هو التجليات اليت ترد تترى يف أوقات موافقة ملراد اإلرادة اإلهلية            "احلال"
الـشعور واحلـس    و..  انتشار هذه التجليات أفق القلـب      الوجم.. املطلقة
قـد   الذي هو مرتبة     "املقام"ـ ف جل هذا من أ و. ا ويفرغاا يف قالب   ايقتنص
سكنت يف شبكة التأرجح بـني       هو  الذي "احلال"ه واستقرت، يقابله     موجات 

يف إطار آخر   يأيت   واملرتبط باملقدرات العالية، فكل ظهور وورود         واجلزر املد
املختلفـة يف     يظهر وخيتفي باستمرار كـاحلزم الـضوئية       ،ا قبله  عم خيتلف

  . من الشمس اآلتيةاألطوال واأللوان

 علـى   "احلال"فاألرواح واملشاعر املتنبهة للمعرفة اإلهلية، ترى متوجات        
ربوع القلب، مثلما ترى انعكاسات الشمس على حبابات املـاء، تراهـا            

هم تنظيماً  م قلوب فالذين مل تنظّ  . وتتحسسها وتقابلها بإدراكات خمتلفة متنوعة    
   ون هذه األمـور      امنقطعة عن عوامله  هم  مبعيار دقيق وظلت أرواحرمبا يعد ،

                                                           
  .٣٣مسلم، الرب ) ١
  .٥٣٩، ٢/٢٨٥  لالمام أمحد، املسند٩؛ ابن ماجة، الزهد ٣٤مسلم، الرب ) ٢
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أوهاماً وخياالت، يف حني أا أحق احلقائق وأجلى الظواهر لـدى الـذين             
  . املبنياحلقينظرون إىل الوجود بنور 

 يرى سابق حاله دون حاضره      " احلال"ـوملا كان أعظم من حظي ب     
ـ  واِهللا: ( كـان يقـول     فإنه -ذلك احلال األوطأ  نور   قلوبنا ب  اهللازين  - ي  ِإنِّ

  )١(.) وأَتوب ِإلَيِه ِفي الْيوِم أَكْثَر ِمن سبِعني مرةًَألستغِفر اَهللا

 يف  غري هذا التفكري   ر، ال ميكن أن يفكر ذلك القلب الطاهر املطه        أجل 
تناهي وشعوره باحلاجة إىل النور األبـدي       مسفرته األبدية املتوجهة إىل الال    

  .والرباق األبدي

  ل احلول واألحوال حول حالنا إىل أحسن احلال، هم يا حمواللّ
 . وآله وصحبه األخياررب على سيدنا حممد املختار وصلّ وسلّم يا

                                                           
  .٥٧ابن ماجة، األدب   الترمذي، تفسري سورة حممد؛؛٣البخاري، الدعوات ) ١
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א
  واهــس مما هطهر بيت اهللا القلب"
  " على قصرهيف الليايل الرمحنل نـزيل

   حقي براهيمإ

  :ثننياالقلب هو القلب املعروف أو الفؤاد، ويستعمل مبعنيني 
هو العضو احليوي اجلليل، املودع يف اجلانب األيسر من الصدر،          : األول

مـا يف   ن مجيـع    يتميز ع . حتت الثدي األيسر، الشبيه باملخروط الصنوبري     
اجلسد من األعضاء، يف تركيبه ونسيجه، حيث حيتوي على أذينني وبطينني           

 العروق  كونه مركزاً جلميع املشاعر واألحاسيس، ومرجعاً جلميع      لو. خارقني
 فهو عضو حيـوي      بذاته خبالف األعضاء األخرى،    ومتحركاًواألعصاب،  

  . إذ يتحرك كاحملرك اآليل، يف فعالية شبيهة باملضخة املاصة الكابسةجداً،
، وبعده امللكويت، وهو مركز الـشعور       مثيلهفهو نظري األول، و   : أما الثاين 
فة روحانيـة يـسميها     وهو لطي . حسس، والعقل، وقوة اإلرادة   تواإلدراك، وال 

 حقيقة اإلنـسان  و". النفس الناطقة : "والفالسفة" احلقيقة اإلنسانية : "صوفونتملا
" العـامل "اسـم    ،ذا البعـد املعنـوي    ،  ى اإلنسان يطلق عل  و ، هذا القلب  هو
والروح أساس هذه اللطيفة وباطنـها، أمـا الـروح          ". املدرك"و" العارف"و

 ركالبيولوجية فمـ  ي موضع خطاب اهللا    ه ةه اللطيف هذ .هاب  بتحمـل   ة واملطالَب
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املترديـة  باهلدايـة و  وهي املتعاليـة     ، كذلك ة واملكافأ ةاملعاقَب هي و ،املسؤولية
  .للمعرفة اإلهلية" ةاملرآة الو "ي، وهةًبدو مهانت أو ةًصبح عزيزفت ،بالضاللة

ك واملدرك، وبوساطته يدخل اإلنسان إىل روحـه        القلب له خاصية املِدرِ   
لروح، والبصرية نظره حـسب دنيـاه،       اعني  مبثابة  سمه وعقله، فالقلب    وج

  .والعقل روحه، واإلرادة فاعليته الداخلية
-. ورة عامة نقصد به هذا القلـب الثـاين        ـ بص "الفؤاد"وعندما نقول   

 النظر عن الفرق بينهما وعن التعبري عن أحدمها بدالً عـن اآلخـر              وبغض
أما كيفية  .  بالقلب اجلسماين  االرتباط وثيقةية  ن هذه اللطيفة الروحان   إ -جمازاً

وسواء .  الفالسفة وحكماء اإلسالم منذ القدم     اًهذه العالقة فقد شغلت كثري    
، أم بالواسطة، أم بفعالية القلب، أم مرتبطة        عالقة مباشرة أكانت هذه العالقة    

بقابليته، فإن ما حنمله يف صدرنا من القلب الظاهري وهو اللحم الصنوبري            
 مجيـع    حيـاة   واللطيفة الربانية اليت هي رمز إنسانية اإلنسان ومنبع        ،لشكلا

.  وجهان حلقيقة واحدة، فهما متـداخالن منـدجمان        شك  بال مشاعره، مها 
 شيء من الـضبابية والغمـوض       ا هذه العالقة واالرتباط يعتريه     كيفية ولكن
  . يف القلب والروح والعقل واإلدراكيكما ه

يف القـرآن   " القلب" املراد على األغلب حيثما جاء       وهذا املعىن الثاين هو   
يف  الكرمي والعلوم الدينية واألخالق واآلداب والتصوف، كما هو املقـصود         

إلميان ومعرفة اهللا وحمبـة اهللا       ا  اليت هي   الغائية ته وعل ة احلقيقي  القلب أهداف
  .والذوق الروحاين

 عامل األرواح   األوىل إىل بنظر  يالقلب، جوهر نوراين عجيب، ذو جهتني،       



 ٦٤

فإن كان اجلسم قد انقاد ألمر الـروح        . األخرى إىل عامل األجسام   بدائماً، و 
 فالقلب حيمل الفيوضـات الـيت أخـذها         ،دةضمن األوامر الشرعية املوحِّ   

 فيـه نـسائم الـسكينة       يـثري ، ف  واجلسم  عامل األرواح إىل البدن    بوساطة
  .واالطمئنان

      مبعـىن أن اهللا    .  عنه القـدماء   القلب، موضع نظر اهللا سبحانه كما عرب
 كما جـاء يف     ه وفق قلب  معه معاملته   وجيري قلب اإلنسان إىل  سبحانه ينظر   

ذلك ألن القلب كالقلعة     )١("ولَِكن ينظُر ِإلَى قُلُوِبكُم     …"احلديث الشريف   
احلصينة لكثري من املزايا احلياتية لإلنسان كالعقل واملعرفة والعلـم والنيـة            

حلكمة والقربة، فإن كان القلب حياً قائماً، فهذه املشاعر تكـون           واإلميان وا 
    در دوام حياتيـة هـذه         ببعض املهلكات  حية أيضاً، وإن خرب واتعـس 

 األنظار إىل مكانة القلب    ق  ووقد لفت الصادق املصد   . اإلنسانيةاللطائف  
 ِإذَا صـلَحت     وِإنَّ ِفي الْجسِد مـضغةً     الأَ: ( وأمهيته بقوله  يف جسم اإلنسان  

  )٢(.) وِهي الْقَلْبالصلَح الْجسد كُلُّه وِإذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه أَ
 من   إىل احلق تعاىل مبا يف ماهيته       القلب داللة هو   هذاواجلانب األهم من    

 اإلنسان دوماً مـا     وجدانلى  عنقطيت االستناد واالستمداد، وذلك مبا يورد       
، حـىت   االسـتجابة ، بلسان احلاجة و   مفصالً  الوجود  كتاب هحيوضِّ و هفيعرِّ
ي   ـ   عد الالهويت للقلب بكالم طّ    لفت األنظار هلذا الب روى كحـديث   يـب ي

  : وعبر عنه إبراهيم حقي نظماً باآليت)٣(،شريف
                                                           

  .٣٤ مسلم، الرب) ١
  .١٠٧؛ مسلم، املساقاة ٣٩البخاري، اإلميان  )٢
  .٢/١٩؛ وإىل معىن قريب للعبارة يف مسند الشاميني للطرباين ٢/٢٥٥كشف اخلفاء للعجلوين : انظر) ٣



 ٦٥ 

  ال يسعين السماء واألرض :قال احلق"
 .)"اًنـزك( عرفه منجم القلب 

لسان الفصيح، الّى، الصادق الذي ال يكـذب   وملا كان للقلب مثل هذا ال     
 ملكوتاً ملُ  قطعاً، ع ظر إليه أنه أشرف من الك     ولك اإلنسان،   دعبة، وغدا اخلطيب   ن

  .  قاطبةكوان السامية اليت تعبر عنها األ اإلهليةحلقيقةا الفريد يف بيان
  ووضوحه  وصحة التصور   واستقامته كالقلعة احلصينة لصحة الفكر    القلب،

 املادية  إلنسان ا شاعرمف.  وسالمته صحة البدن ل، بل حىت     ونقائها حة الروح وص
    ذه القلعة وت ا واملعنوية حتتمي لذا فالقلب الذي حيوز هذه األمهية ال بد        . صان

ذلك ألنه لطيفـة عـسري جـداً        .  ومنتجع جر صحي حله من موضع مراقبة و    
  لذا يوصينا القرآن الكرمي    . ها إذا ماتت  ؤ بل أعسر منه إحيا    ترحضمادها إذا ج

 والرسول األكرم   )٨: آل عمران ( ربنا ال تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا      : ذا الدعاء 
   ذا احلَ  يذكّرنا صباح مساء متضرعاً     مراراً  حيث يدعو  واحلماية جر الصحي 

   )١(.)ى ِديِنكت قَلِْبي علَب الْقُلُوِب ثَبِّيا مقَلِّ: (إىل اهللا تعاىل

نعم، القلب يؤدي وظيفة جسر مهم يف بلوغ مجيع اخلريات والربكـات            
غات نــز  خطرة تسمح جلميع ال    وسيلة يكون   ميكن أن إىل اإلنسان، كما    

ه القلب إىل احلق سـبحانه      يوجت وكلما أمكن . الشيطانية واخلواطر النفسانية  
 وجـه إىل    لوياه، بينما   صبح مصباحاً منرياً ينري أجزاء اجلسد كله جبميع زوا        أ

  . املسمومةصبح هدفاً لسهام الشيطانياجلسمانية فإنه 
اإلحسان، وموضع حلّه   وإلميان والعبادة   لروح ا القلب هو الوطن األصلي     

                                                           
  .٦/٣٠٢ د لالمام أمحد املسن؛٩ الدعوات ،٧الترمذي، القدر ) ١
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وعلى الرغم من أنه كالنهر اجلاري تسيل فيه املشاعر الدقيقة الرقيقـة     . دائماً
ون ، يسع صوننادرة أعداء ال حي   بني اهللا والكون واإلنسان، فإن هلذه اللطيفة ال       

فمن القساوة إىل الكفر، ومـن      . لزحزحتها وتغيري جمرى هذا النهر وحتويله     
جب إىل الكرب، ومن طول األمل إىل احلرص، ومن الشهوة إىل الغفلـة،             الع

كلها أعـداء متراكمـة متراكبـة متأهبـة          …اجلاهب هالولَومن املنفعة إىل    
  .فها وإتياا من ثغراالالنقضاض عليها باغتنام فرص ضع

* * *  
اإلميان روح القلب وحياته، والعبادة دمه اجلاري يف عروقه، أما التفكـر            

موصـد  ،  من ال إميان له ميـت       يفالقلب  و. سس بقائه واملراقبة واحملاسبة فأُ  
يف شـراك املـوت     فهو   ،احملروم من العبادة  يف  و..  الغيوب األبواب يف وجه  

فتقر إىل التفكر واحملاسـبة     ي أما إن كان فيمن    ..هارجاء من  ال يكابد أمراضا 
  .  لهال أمان، وشىت أنواع املهالك واملخاطر لتعرض فمقبةواملرا

 ال ميلكون قلوباً رغم ما حيملـون يف         فالذين ينضمون إىل القسم األول    
الثاين يعيشون يف   الذين هم يف القسم     و.. صدورهم من عضلة ضاخة كابسة    

 املسافة ال يـستطيعون      بني البقاء والعدم، فهم أُسراء     ةعامل أوهامهم الضبابي  
أما الذين هم يف القسم الثالث، فقـد قطعـوا          ..  اهلدف ن يبلغو جتاوزها وال 

 ،لعجزهم عن بلوغ الذروة     ولكن  كثرية، مسافات شاسعة، واجتازوا عقبات   
 ، أخـرى  عـون يمشون تارة ويق  ف ؛ على شفا جرف   يعدون كل حني أم   

يقضون أعمارهم  وهكذا  ن أخرى،   يتأخرم مرة    متقدمني ميضون مسابقتهم و
  .على مرتفع كؤود ال ميكن جتاوزه



 ٦٧ 

ل اإلحسان، فهم   ونصبوا أخبيتهم على سه   و أما الذين آمنوا، وعاشوا بإميام    
مان ضمن دائرة األسباب، ويف حفظ واطمئنان من حيـث احلمايـة            قمة األ يف  

على ما وراء األشياء بنور اهللا، فهـم        اإلهلية، يتملّون الوجود بالبصرية، فيطّلعون      
 دائم، يعيشون وقلوم وِجلةٌ وجل قلب احلمام، حبثاً عن رضاه سبحانه            حذريف  

.  ا وميسون مون أعماهلم وفق مرضاته، يصبحون مبحبة اهللا      يف كل مكان، ينظّ   
 اإلنـس   مقبول"وإذا م يصبحون    . فيحبهم اهللا سبحانه وحيببهم للقلوب املؤمنة     

  . ويستقبلون بإحسان وترحاب ورضى يف كل مكان" انواجل
، الذي أُطلق امسه الطيـب علـى الـسورة          "الصديق" سيدنا يوسف  إن

 وهذا يعـين أن كـل       ."احملسنني"ف فيها مخس مرات بوصف      اجلليلة، يوص 
شيء؛ األرض والسماء، األولياء واألعداء، اخلـالق واملخلـوق، اجلميـع           

   .يقني وحماسبة ومراقبةيشهدون على ما كان عليه من 
 وملّا كان يف ميعـة      يلفت اهللا سبحانه النظر إىل حتسسه مبعاين اإلحسان       

  يف قوله تعـاىل الصبا والشباب وبرعماً مل يتفتح بعد  :   ـِزيجن كَـذَِلكو
ِسِننيحالْم )أهلُ السجن من أشقياء وسعداء،        .. )٢٢:يوسف عمقوملا أحس 

 ولدنيته، اختذوه مرجعاً ألمورهم، فهرعـوا إليـه         أُفق تفكريه ودقته وصفائه   
ئْنا ِبتأِْويِلِه ِإنا نـراك ِمـن       نبِّ: ، قائلني بهيصدقونه، ويؤمنون به، ويرتبطون     

ِسِننيحالْم )م عليه وهكذا عرضوا    ،)٣٦:يوسففهذا الـشاب   ...  مشكال
استوىل حبه على   ، الذي اجتاز االمتحانات كلها بتفوق وجناح، و        حقاً النبيل

 عليـه اهللا     أطواره أمام مفاتن الدنيا، يثين     القلوب، أعداًء وأولياًء، ومل تتغري    
نِصيب ِبرحمِتنا من نـشاُء وال نـِضيع أَجـر          :  بقوله  مرة أخرى  سبحانه
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ِسِننيحالْم )أما إخوته الذين كانوا     .. راً كفالته اإلهلية له    مذكّ )٥٦:يوسف-
 يغارون منه، ما أن متكنوا من االنسالخ من جـو احلـسد             -اليومإىل ذلك   

 اعترافـاً   )٧٨:يوسـف ( ِإنا نراك ِمن الْمحِسِنني   :  قالوا  حىت واالخنالع منه 
  .نه ولو ضمناًم معتذرينمنهم بصدقه 

   ه، وحاز االطمئنان، يشهد هو لنفسه، حتدثاً بنعمـة اهللا          وهكذا ملّا بلغ أشد
: ا حظي من األلطاف اإلهلية، مع هذه الكثرة من الشهود قـائالً           وفضله عليه، مب  

ي نم هفَِإنَّ اَهللاِإن ِبرصيِق وتِسِننيحالْم رأَج ِضيعال ي  )٩٠:يوسف(.  

فهذا القلب الذي يشهد له اجلميع قاطبة حبسن الـشهادة، ال احتمـال             
. ية، كما ال احتمال حملروميتـه     الحنرافه بتقلبات احلياة مبقتضى العادات اإلهل     

فهو مرآة جملوة حتت نظر     . فمثل القلب يف اإلنسان كمثل العرش يف األكوان       
 حقيقـة    روح ، بل هـو   تطرح وال تلقى كأي جسم تافه       ال اهللا كل حني  

  . وموضع ثناء اهللا سبحانه ونظرهاإلنسان
  :يقول جالل الدين الرومي مذكّرا ذه احلقيقة

        ِدلَست بر مانْ نظَر دويي گُهِم حق
  لَست ِگو آب آن ِكه صورت بر ِنيست

       تـِنيزهس ِدل راـمي وي گُتوهمى
  )١(بستي ِن دـباش عرش فَراِز ِدل

لصورة اليت هي   إىل ا نا إىل القلب، وليس     نظَر : سبحانه احلق يقول: ينيع
                                                           

  .٢٢٤٥-٢٢٤٤ب/٤٢٩ص/٣ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل) ١
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اعلم أن الفـؤاد يف أعـايل       ف،  إنين أملك قلباً  : وأما إذا قلت  . من ماء وطني  
  )١(.العرش وليس يف األسافل

  

  ربنا الَ تِزغْ قُلُوبنا بعد ِإذْ هديتنا وهب لَنا ِمن لَّدنك رحمةً 
ابهالْو أَنت كِإن .  

   قلوبنا على دينك، تب القلوب ثبهم يا مقلّاللّ
 . وعلى آله وصحبهبسيدنا حممد حمبوب القلو وصلّ وسلم على

                                                           
أي أن املسافة بني هذا اإلدعاء ووجود القلب حقيقةً هي املسافة بني االجنذاب إىل األرض واالرتفـاع إىل                  ) ١

  .العرش
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א
  

. الغم، الكـدر، الغـصة    :  باللغة العربية، ويعين   زناحلَاحلزن، مشتق من    
 هذه الكلمة ضد الفرح واالبتهاج والسرور، ويصح أن         يونصوفلويستعمل ا 

تفكر يف أمور الدعوة،    السؤولية، و باملشعور  ال مشوب ب  هم ذو بعدٍ   نهإنقول  
حـسب  -نعم، إن من كان كامل اإلميـان        . اية لبلوغ الغ   يف السعي  وأسى
 إمنا يتحرك ويسكن باحلزن، حلني تطلق الروح احملمديـة النديـة             -درجته

أجنحتها يف أرجاء املعمورة، ودأ آهات املسلمني وزفرام، ويصبح القرآن          
؛ حلني مروره من حفرة القرب      اإلنسانويف حدود   . الكرمي حياةً للحياة كلها   

 عقبات الربزخ واحدة تلو األخرى بسالم، من دون عـائق           بأمان، واجتيازه 
 إىل الروح والرحيان وميـدان      تحليقيف احلساب وامليزان، حىت يتمكن من ال      

فينسج باحلزن حياته على خيوط الزمان، بل حيشره حىت          ... األرواح طريان
 أنه جيعل احلزن ملح حياته، فيشعر به        :واخلالصة. هبني دقائق نشوته وحبور   

 ثوالثها وعاشراا، ويستمر ذا االنكسار املقـدس إىل          يف واين حياته بل  يف ث 
الْحمد ِللَِّه الَّـِذي أَذْهـب عنـا    : ه تعاىلـأن يبلغ احلقيقة املبشرة يف قول     

نـالْحبنَ ِإنَّ رـزش فُورـا لَغكُور )٣٤:فاطر(.  
ن يف مستوى هـذا     ، وكلما كا  ته ينبع من إدراك اإلنسان إلنساني     احلزن
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ويف احلقيقة إن فاعلية مثل هذا      . الشعور يترشح احلزن يف بصره ويف بصريته      
 جداً من حيث دوام توجه الفرد إىل اهللا سبحانه، واالحتماء           ةاحلزن ضروري 

حبمايته كلما استشعر مبا يثري لديه احلزن، وااللتجاء إليه كلما عجز عن شيء             
  . النجاة ...النجاة:  عليه، فيستغيثال يقدر

ومن جهة أخرى، فإن املؤمن الذي عمره قصري، وقدرته قليلة، ومطالبه           
لألمراض إذا غدا احلزن بعداً ورفيقاً      .. أن جيعل الواحد ألفاً   مضطر  ، و باهظة

 لمصائب والنوائب ول ،تعرقل سريه اليت   لعوائق والضائقات  ول ،اليت تتعرض له  
 وميحـو   ذهب الذنوب ي يب إكسري عج  تتحول هذه كلها إىل   .. تصيبه اليت

 ذه الوسيلة الشيء املؤقت أبـدياً،       أن جيعل  حىت يستطيع اإلنسان  . اخلطايا
ن عمراً ميضي هكـذا يف      إنعم، يصح أن نقول     . والقطرة حبراً، والذرة مشساً   

من هذه  -وكم هو ذو مغزى عميق      . ألوان من احلزن هو عمر نبوي مبارك      
 -ا فـداه  أرواحن-  ى فخر اإلنسانية  عل" نيب احلزن " إطالق اسم    -الزاوية

، قضى حياته كلها بدقائقها و ثوانيها       زن دائم الفكر  الذي كان متواصل احل   
  )١(.بتلونات احلزن

 قلب اإلنسان وعامل مـشاعره يف       جهازدون تشتت   ول  حي،  مىِح احلزن
 وذا يكون احلـزن    باحلق تعاىل،   الوثيق رتباطحيفظ اال  وسور وديان الغفلة، 

اً ال مناص منه إىل التركيز، حبيث إن السالك احلزين، بفضل التوجـه             طريق
، ميكنه أن ينال من املراتب يف احلياة القلبية والروحيـة ويف            هذا االضطراري

  .مهما تكررت" خلوة األربعني"أقصر وقت، ما يعجز عنه اآلخرون يف 
                                                           

  . دائم احلزنلتعلم كيف كان الرسول  . ٢/١٥٥  للبيهقي، شعب اإلميان٢٢/١٥٦  للطرباين املعجم الكبري:انظر) ١
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 ،قلـوب ال إىل  وإمنا ينظرجساماألر وال إىل  صوالإن اهللا سبحانه ال ينظر إىل       
، كمـا    مبعيته ا، فيشرفه ومن القلوب ينظر إىل القلوب احلزينة املكدرة املنكسرة       

   )١().قُلُوبهم الْمنكَِسرِة ِعند ناأَ (:رنا به احلديث القدسييذكّ
رحم اهللا تلك األمـة     لو أن حمزوناً بكى يف أمٍة، لَ      : (قال سفيان بن عينية   

 وينبت يف جوانب اإلخالص واجلديـة مـن         ألن احلزن يترعرع   )٢()ببكائه
كفّه عـن   ب اإلنسان إىل اهللا وي     يقر ،احلزنك فال طور بني األطوار   القلب،  

  . باب الفخر والرياء والسمعة
      فـاحلزن  . يه مما يكدره  ره وتصفّ إن لكل شيء زكاته، وزكاة الشيء تطه

 زكـيني هما ويف بقائهما    صفائتأثري يف   ال  بالغ زكاة الدماغ والوجدان، وله   
  . طاهرين

إذا أحب اهللا عبداً جعل يف قلبه نائحة، وإذا أبغض          : (وقد جاء يف التوراة   
  )٣(.)عبداً جعل يف قلبه مزماراً
ك، فإذا ما سكن يف موضـع مل        احلزن ملِِِ ( : احلايف وقال بشر بن احلارث   

 مل يكن يف بلـد سـلطان أو حـاكم           إنوكما   )٤().يرض أن يساكنه أحد   
 مل يكن يف القلب حزنٌ     إنالفوضى، كذلك   ت فيه   خرب، ودب  خرب   وهم 

حزناً دائمـاً وتفكـراً     كان  ن هو أمت القلوب عمراناً       حال م  أليس. وتبعثر
  ؟ مستمراً

                                                           
  .١/٢٣٤  للعجلوينكشف اخلفاء. ١/٧٥ عاصم البن أيب  كتاب الزهد؛٢/١٦٢  للبيهقيكتاب الزهد) ١
  .٢٣١لقشريي لالرسالة ) ٢
.٢٣٠لقشريي لالرسالة ) ٣
  .٢٣٠لقشريي لالرسالة ) ٤
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  اجلبال والقفار اليت بينه وبني يوسف        لقد اجتاز سيدنا يعقوب     
 مليء   فؤاد وذا عد أنني  . أجواء تأويل الرؤيا العذبة   بأجنحة احلزن، حىت بلغ     

  .دالً ألوراد العباد وأذكارهم، وتقوى الزهاد وورعهمباحلزن واألسى عِِ
فيما خال مـن    - كانت اهلموم واألحزان النابعة من تقلبات دنيوية         لئنف

 )١(.  به الصادق املـصدوق    ر كفّارة للذنوب، كما بش    -واآلثاماملعاصي  
 عد أخروي ويف سبيل اهللا؟  كانت ذات بإنفكيف 

 اإلنسان يف عباداتـه وطاعاتـه       نقائص  مالحظة ناشئ عن هناك حزن   
وحزن آخر نابع من    .. عبوديته هللا، وهذا هو حزن العوام     تقصريه يف   خشية  و
، وهذا حـزن     إليه توجهال املشاعر يف    تعثرل القلب وحمبته ملا سواه تعاىل و      مي

وهناك حزن آخر هو أن إحدى قدمي احملزون يف عامل الناسوت            ...اخلواص
 حق القدر ني  م كال من العالَ   ر يقد ى يف عامل الالهوت، فيسعى بقلب     واألخر
وحىت يف سعيه هـذا تنتابـه        . مراعياً التمكني   املوازنة بينهما معاً    حق فيويف

وهذا .. اخلشية هل أنه أفسد املوازنة أم ال؟ فيئن أنيناً حزيناً ويطلق احلسرات           
  .هو حزن األصفياء

فمـا أن   . وأبو النبوة، كان أباً للحزن أيضاً     إن أول نيب، وهو أبو البشر،       
فتح عينيه للحزن، حزن الضعف يف عزمه مع ما يف ميـزان            حىت  انتبه للحياة   

النبوة من متكني، حزن اجلنة املفقودة، حزن الوصال الذي ضـاع، حـزن             
  .  أنيناً موجعاً على هذه األحزانطوال حياته فلقد أنّ. الفراق الذي تعرض له

، وجد نفسه يف معصرة احلزن مبجرد تقلّـده مهمـة           سيدنا نوح   
                                                           

  .٦/١٥٧ د لالمام أمحد، املسن٥٢ مسلم، الرب ؛١البخاري، املرضى : انظر) ١
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دره تعدل موجات   إن موجات احلزن اليت كانت متوج وتعلو يف ص        و. النبوة
 واحمليطات  وإذا يف يوم من األيام فجر منبع حزنه األرض         ...احمليطات العالية 

   وإذا به يصبح نـيب     . مت على األرض ظلمات احلزن    إىل ذرى اجلبال، وخي
  . الطوفان
 كأنه قد صمم للحزن، حزن اادلة العنيفة مـع          سيدنا إبراهيم   و

النماردة، حزن التجول يف أروقة النار، حزن ترك األهل واألوالد يف واد غري             
وأمثاهلا من سلسلة األحزان ذات األبعاد      .. ذي زرع، حزن األمر بذبح الولد     

  . امللكوتية املخالفة لقياس العقل
 سيدنا سليمان، سيدنا زكريا، سيدنا حيـىي،        سيدنا موسى، سيدنا داود،   

،  وحـسرات  سلسلة أحـزان  سيدنا املسيح عليهم السالم تعرفوا على احلياة        
 ومـن    وال سيما سيد األنبياء واملرسلني نيب احلـزن       ... وعاشوها هكذا 

  ....اتبعه

اِن وا ِباإلميقُونبس ا الَِّذيناِننوإلخا ولَن ا اغِْفرنبالرا ِغالّ  تلْ ِفي قُلُوِبنعج
ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ِللَِّذين.  

 .وعلى آله وصحبه أمجعني وصلّ وسلّم على سيدنا حممد الرؤوف الرحيم
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אא
  

ويف . الرهبة، الوجل، اهليبـة : يرد اخلوف مبعاٍن عدة يف اللغة العربية منها 
 املمنوعـات مـن   ا هو أدىن من احلرام      مب اجتناب العمل : ياملعىن االصطالح 

 -"الرجـاء " شعور   جبانب - وقد تلقى الصوفية اخلوف   . ناهيك عن احلرام  
 مـن   الً ملا يـسوق   عنصر موازنة يف السري والسلوك املعنوي، وإكسرياً معدِّ       

ـ ول دون اخنداع    ذلك ألنه حي  .  إىل اإلدالل والشطحات   األفكار سالك إىل  ال
  .األماين األمن، ودون تلبسه باألوهام وطمأنينة

عماق جينب السالك عما ال حيبـه اهللا        األأنه شعور يف    : ويرى القشريي 
قُـه يف    متعلَّ اخلوف معىن : " يف املستقبل، فقال   وأكّد على تأثريه  . وال يرضاه 

وال يكون هذا   .  به مكروه أو يفوته حمبوب     املستقبل، ألنه إمنا خياف أن حيلَّ     
   )١(." حيصل يف املستقبلءإالّ لشي

         لفـت  نات إمنـا ي   ويف احلقيقة أن القرآن الكرمي أيضاً بكثري من آياته البي
 تقوم علـى     عاقبة األعمال وما تؤول إليه األطوار، مستهدفاً دنيا        األنظار إىل 

 فيهـا   ، ميكن رؤية املـستقبل     يريد القرآن إقامتها   الدنيا اليت ف.  املستقبل وفق
 فهو يغرس يف ضـمري      .وجبزئياته بيثة، روحاً ومعىن وفكراً   بثمراته الطيبة واخل  

                                                           
  .٢١٤لقشريي لالرسالة ) ١
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أن ، مذكّراً إياهم     طوال حيام   من العقىب  اخلوفمنتسبيه ويف وجدام شدة     
 ما لَـم     اهللاِ وبدا لَهم ِمن  ، خشية تغير األحوال     يثبتوا أقدامهم وال ينحرفوا   

الَِّذين   الًخسِرين أَعما َألئُكُم ِباْ بِّقُلْ هلْ نن   )٤٧:الزمر( يكُونوا يحتِسبونَ 
 ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحـسبونَ أَنهـم يحـِسنونَ صـنعا             

ا من اآليات الكرمية اليت تلقى الرهب والوجـل         م وأمثاهل )١٠٤-١٠٣:الكهف(
نـسج  ي للعقـىب ا مـن  امزجاة إلين  غيبيةسدىيف القلوب، بل كأا خيوط     

ـ  نسج نقوش حياتـه   ين  وما أسعد م  - .. حياته  نسيج  عليها اإلنسان  وٍك مبكّ
 تلقيناته األخروية لقلوبنا،     ا يواصل القرآن الكرمي  ف - أخروية اه وسد تهحملُ
  . العقىبحنو  دائماً أنظارناسدداًم

ـ ر، اخلوف كسوط     يف بيانه الني   رد كثرياً ما ي    واهللا سبحانه وتعاىل   ل ألج
هذا السوط أشبه ما يكون بعتاب األم       . أن جيلبنا إىل حضوره ويشرفنا مبعيته     

كـذلك اخلـوف    ،  نون احل  إىل حضنها  مرة أخرى  لجأالذي يدفع الطفل لي   
 ويثريه بواردات ألطافه اجلربية،   جيذب اإلنسان إىل رحاب رمحة اهللا الواسعة        

 لقرآن الكرمي مظللٍ   وهلذا فكل أمر يف ا     .تشراف هلا ـري اس املفاضة عليه من غ   
باخلوف واخلشية، إمنا يرد بألوان الرمحة ويورث االنشراح رغم ما يبدو عليه            

  . خميف رهيبمن بعٍد
خـوف   اخلائف من اهللا واخلاشع له، ينجو مـن          الوجدانوكذلك فإن   

 وال فائـدة    إىل جانب الرمحة   القاسي الذي ال يدفعه      ، ذلك اخلوف  اآلخرين
 وللحيلولة دون تشتت الـشعور بـاخلوف  . ، بل هو خوف مضر ترجى منه 

اهللا سبحانه يف    يبعث   ، وتوجيهه إىل هدف واحد    ،املدرج يف ماهية اإلنسان   
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ـ  : كقولـه تعـاىل     يف مواضع عدة   هذه القلوب األمل بآياته الكرمية      الفَ
    ِمِننيؤم متافُوِن ِإنْ كُنخو مافُوهخت ) و ،)١٧٥:آل عمران وبهفَار ايِإيِنو 

فضالً . ال مربر له  عدم الولوج يف أي رهب      ب مذكراً هلم    )٥١:النحل،  ٤٠:البقرة(
:  باخلشية بقولـه   تميزة على القلوب العامرة باخلوف وامل     عن أنه سبحانه يثين   

      َونرمؤا يلُونَ مفْعيو ِقِهمفَو ِمن مهبافُونَ رخي ) و )٥٠:النحـل   َونعـدي
 الروح اليت نسجت حياا وفق      ذلك ألن  )١٦:السجدة(  وطَمعا ربهم خوفًا 

، وال  حـذرة مقتضيات اخلوف تستعمل إرادا بالتمكني، وتتقدم خبطوات        
ـ  الرهيفة   حلساسةفمثل هذه األرواح ا   . هشاً ومزلقاً فاسداً  تطأ موضعاً    ق حتلّ

ـ صاحب اللُ " ما يقرره    وما أمجل .  مساء الرضى اإلهلي   عالياً يف  ـ  "ةج ول  ح
  :  البيت اآليتاخلوف يف

  ا پِكه حق ِزقَهِري اَرترِس ثَاِبت ِدين در باش

 صرصراست عرعرِنيم زمني در محكَم كَرده

إن كنت ختاف قهر الرب اجلليل فكن راسخ القـدم يف الـدين،             : يعين
  .فالشجر ال يثبت أمام الرياح اهلوج إالّ بعروقه املوغلة يف األعماق

هو اخلوف الذي هو من شـروط       : فأدىن مراتبه .  مراتب واخلوف على 
 وخافُوِن ِإنْ كُنتم مـؤِمِنني     :شري إليه قوله تعاىل   ي، كما   مقتضاهاإلميان و 

  .)١٧٥:آل عمران(
 كمـا يف قولـه      ذات الطابع العلمي  وأعلى منها مرتبة هي مرتبة اخلشية       

  .)٢٨:فاطر( علَماُء ِمن ِعباِدِه الِْإنما يخشى اَهللا :تعاىل
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 : تعاىل كما يف قوله  املعرفة،  املطبوعة ب وأعلى منها مرتبة هي مرتبة اهليبة       
ِّذحياُهللاو كُمرهفْسن  )٣٠:آل عمران(.   

شية، وكلتامها نابعتان   اهليبة، اخل : ن الصوفية اخلوف إىل    م قد قسم قسم  هذا و 
". االلتجـاء " حول    تدور نما اخلشية بي" الفرار"من اخلوف ولكن اهليبة هي مدار       

بـه يتحـرك    و" الفـرار  "يبة يف سريه وسلوكه يعيش دوماً مبفهوم      فصاحب اهل 
 حبثاً عـن     آخر كل حلظة مبفهوم  بينما صاحب اخلشية يعيش     . ويسكن ويتخيل 
  .  منقّباً عن فرص االحتماء به إليه تعاىلوسائل االلتجاء

 يدميون الفرار أيـضاً، لـذا        ما اًوهلذا فالذين اختاروا مسلك الرهبة كثري     
 مـن الـضيق واحلـرج        الرهبان ما تعرض له   فيتعرضون إىل    رييعسرون اليس 

.  تعاىل مبقدار البعدية احلاصلة من الفرار      هعن" البعد" من   قاسونيوهلذا  . والعنت
لني  يعيشون يف كل حلظة من حلظات حيام حمـو          الذين بينما سالكو اخلشية  

 ، لاللتجاء إليـه تعـاىل      كل حني   آخر  يف مفرق طريق    هم ،اهلوى إىل اهلدى  
  . باشتياقطالبني املزيد" ربالقُ"فيشربون من كوثر 

 ميوتـون   فهم.  األنبياء عليهم السالم   من خواص واخلشية مبعناها الكامل    
ع فيـه صـور     لكأم يف جو يسم    روحاً واحدة وحييون بقوة أرواح كثرية،     

 أحاسيـسهم   في آفاق ف. عظمتهانه و  جالل احلق سبح    صولة أمامإسرافيل و 
فَلَما تجلَّى ربه ِللْجبِل جعلَه دكا وخـر      :شعورهم وإدراكهم يرن صدى   و

وأقرب املقربني  . تغرب هذه احلقيقة و   فتشرق )١٤٣:األعراف( موسى صِعقًا 
 تسمعونَ أَطَِّت   ال ترونَ وأَسمع ما     الي أَرى ما    ِإنِّ" : يقول  وسيد اخلاشني 

ته  وملَك واِضع جبه   الّالسماُء وحق لَها أَنْ تِئطَّ ما ِفيها موِضع أَربِع أَصاِبع إِ          
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 ولَبكَيتم كَِثريا وما تلَذَّذْتم      لَو تعلَمونَ ما أَعلَم لَضِحكْتم قَِليالً       واهللاِ ِجدا هللاِ سا
   )١(."عداِت تجأَرونَ ِإلَى اِهللاساِء علَى الْفُرِش ولَخرجتم ِإلَى الصِبالنِّ

املنطويـة علـى     هللا تعـاىل      خشيتهشدة    يبني هذا احلديث الشريف  
 إليه تعاىل بدالً مـن      االلتجاءواختياره   -مع علمه مبا ال يعلمون     - االلتجاء
  عبر أبـو ذر       حيث لفراربا ةسم املت  اآلخرين هيبة وضح أيضاً ي و الفرار،
  . وغدا ترمجاناً بليغاً هلذا املعىن)٢("ي كُنت شجرةً تعضدلَوِددت أَنِّ" :بإضافته
فها ... اًكن خائف يقترف اآلثام ولومل    ي وفق اخلشية واهليبة ال      ماملنظَّروح  ذو ال ف

 ِنعم: ) ول  ـيصفه الرس .  مثال املهابة وبطل العصمة    هو صهيب الرومي    
دبالْع بيهص لَو ِف لَمخي ِصِه اَهللا لَمع٣(.)ي(   

 وأحياناً أخرى تنهمر منهم الدموع      ،إن أرباب اخلوف يتأملون ويتوجعون    
ن بدموعهم نار    فيطفئو ؛سيالً مرات ومرات يف اليوم وال سيما عند انفرادهم        

 كمـا يف    ، عن اهللا  األبعاد قصى أ  جهنم وهي  وميضون إىل إطفاء نار   " البعد"
 حتى يعود اللَّبن ِفي     جلٌ بكَى ِمن خشيِة اهللاِ     يِلج النار ر   ال(احلديث الشريف   

 أن الدموع أعظم إكسري      أيضاً ويعين.  أنه حمال دخوله النار     مبعىن )٤()الضرِع
  . إلطفاء نار جهنم
قشعر جلـودهم    فت  من أعمال وما تركوه    ه ما قدمو  ميحصونوهم أحياناً   

 شيطاين حمـض،     رمبا هو   وما تركوه  ،مما قدموه رمبا هو ليس هللا بل للهوى       
                                                           

  .١٩؛ ابن ماجة، الزهد ٩الترمذي، الزهد ) ١
  .٥/١٧٣؛ املسند لالمام أمحد ٩الزهد الترمذي، ) ٢
  .١/١٦١؛ فتح الباري البن حجر ١/٢٣٤املسند للديلمي : وانظر أيضاً. ٤٢٩-٢/٤٢٨كشف اخلفاء للعجلوين ) ٣
  .٢/٥٠٥؛ املسند لالمام أمحد ٨؛ النسائي، اجلهاد ٨الترمذي، فضائل اجلهاد ) ٤
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ويعزمون على تقومي أنفسهم ملتجـئني إىل اهللا        . فيتجرعون احلزن باستمرار  
  .تعاىل

 قَالَت سأَلْت رسولَ اهللاِ   .  حديث أمنا عائشة رضي اهللا عنها      ومثال ذلك 
   ِذِه اه نِة  آلعيالَِّذو    قُلُوبا ووا آتونَ متؤي ِجلَةٌ ينو مه    ِمةُ أَهاِئشع قَالَت 

يِق ولَِكنهِم الَّـِذين    دِّ يا ِبنت الصِّ   ال : قَالَ ؟ الَِّذين يشربونَ الْخمر ويسِرقُونَ   
أُولَِئك الَِّذين  نهم   يقْبلَ مِ  اليصومونَ ويصلُّونَ ويتصدقُونَ وهم يخافُونَ أَنْ       

   )١(.يساِرعونَ ِفي الْخيراِت
 نطلق علـى    ، عامة املؤمنني  كروا مقدماً  ذُ وأظن أنه لو أطلقنا على الذين     

  .الناس الكاملني: من يف القسم الثاين
نعم إن خفقان القلب باخلوف واخلشية أسلم من سلوك العبد بني اخلـوف             

 "الشيخ غالب " ويؤيد   )٢(. يقول أبو سليمان الداراين    والرجاء مع أنه األصل كما    
  : حنو اخلوفهذا القول فيورد يف هذا البيت ملخص مشاعره

  "هيج القلب بألف خوف وخوف"

  حب وترضى، قنا إىل ما تهم أيدنا بروح من عندك ووفّاللّ
  .على آله وصحبه أمجعنيو وصلّ وسلم على حممد املرتضى

                                                           
  .٢٠الترمذي، تفسري سورة املؤمنون؛ ابن ماجه، الزهد ) ١
الرسـالة  " (ينبغي للقلب أن ال يغلب عليه إالّ اخلوف، فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فـسد القلـب                 ) "٢

  ). ٢١٨للقشريي  
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א
  

واستـشراف ألطـاف اهللا     .. عليهترقب خري وأمل احلصول     الرجاء هو   
وقد عرفه  .  املأمول  باألمل ألجل املستقبل والعيش به لنيل      واالمتالء ..وآالئه
ـ الصوفية  وعلـى هـذا     )١(."تعلق القلب مبحبوب سيحصل يف املستقبل     " ب

  .  بالتوبةاتفالرجاء انتظار قبول احلسنات واألمل يف غفران املعصي
 الشخص تبعات ما اقترفه من سيئات  حتمل أساس إىلذي يستند ال الرجاءو

  بني السالك وبني    حيول اإلهلية، هذا الرجاء   إىل حمض الرمحة     وارجاع احلسنات 
الوقوع يف ِشباك قسم من األخطاء والسيئات وما ال يليق من األمور، كمـا              

السري "فق   سياحة دائمة يف أُ    فهولذا   . االغترار باحلسنات واخلريات    عن حيجبه
.. ي االستغفار والـدعاء    جبناح هرباً من الشرور واحتماًء باخلريات،    " إىل اهللا 

السري "لسان اإلنابة والتضرع يف إقليم      وتشبثٌ مستمر مبطرقة باب احلق تعاىل ب      
فإذا ما وفّق السالك إىل إقامة مثل هذا التوازن، فال إياس وال انقطاع             ". مع اهللا 

  .وال شطحات يف الرجاءيف اخلوف، كما ال رخاوة 
نعم، إن انتظار العناية من اهللا تعاىل، هروباً من اآلثام، والسعي املتواصل            
يف طريق احلسنات واخلريات كاملتسابق فيها، مث التوجه إىل ذلـك البـاب             

                                                           
. ٢٢٢لقشريي لالرسالة ) ١



 ٨٢

السامي، وترقّب عظيم رمحته تعاىل، هلو رجاء صادق، وهـو أُفـق أمـل              
 التخـبط   وأغفرة من دون عمـل،      وخبالفه فإن توقع الثواب وامل    . الصادقني

 جيرب اهللا   كمن ،"حببوحة اجلنة "التحدث عن   عمر يف وديان الضاللة مث      الطوال  
 هلو رجاء كاذب واسـتخفاف      ،اآلمال على أمور وفق     -حاش هللا - سبحانه

  .برمحة الرمحن الرحيم
هذا والرجاء ليس متنياً، إذ التمين هو تصور غري مقطوع فيه، بل توقـع              

  لدى مجيع أبواب االلتجـاء     ،هو بذل اجلهد  بينما الرجاء   . ل فيه خائب ال أم  
بـصرية  ب،   املطلـوب  مجيع الوسائل اليت ميكن أن توصـل إىل       من   باالنتفاع
  . لرمحة اإلهليةاستمطار المنور بنور النبوة وشعور 
توجهات سـبحانية أحديـة      من   لقسم بالرجاء بتعبري آخر، هو ترقّ    و
يف هـي   لرمحة واملغفرة وإحاطتهما بكل شيء كما       ، إمياناً بشمولية ا   الطابع

واعتقد أن القرآن الكرمي يف قولـه        .العلم والقدرة واإلرادة  : الصفات اجلليلة 
 وكـذا احلـديث     )١٥٦:األعـراف ( وِسعت كُلَّ شـيءٍ    ورحمِتيتعاىل  

الفهـا  إذ خ .  يذكّراننا ذه احلقيقة   )١()ِإنَّ رحمِتي سبقَت غَضِبي   (:قدسيال
ذه الرمحة الواسعة اليت تنتظرهـا       عدم االهتمام   من  يعين اممذنب ال يغتفر؛    
 إنكار تلك الرمحة ضـمناً،      يعين وفقدان الشعور بالرجاء،     )٢(،حىت الشياطني 

  .والوقوع يف اليأس
 ثـاً ، حب  سبحانه  قلباً حول جود الكرمي الودود     " أفندي لطفيمد  حم"حيلّق  

  : فيقوللتجاء إليه تعاىلعن طرق اال
                                                           

.٣٥؛ ابن ماجة، الزهد ١٦-١٤؛ مسلم، التوبة ٢١٥، ٥٥البخاري، التوحيد ) ١
. ٤/٣٦٦؛ املسند للديلمي ٣/١٦٨املعجم الكبري للطرباين  )٢



 ٨٣ 

  احملرومني جد بكرمك يا سيدي الكرمي وال حتجبه عن
  ؟فهل يليق مبن هو واسع اجلود والكرم حجبه عن املفتقرين

 قـد   ، اخلاصة  الرب الكرمي  الطفةة مب ظواحل  نالوا مثل هذه   هؤالء الذين ف
.. الرجاء يصبح برقاً ويغدو براقـاً لإلنـسان        و . أبداً نفدي ال   كنـزاًغنموا  

ه، ويوصله إىل ما ال يوصل إليه قطعاً جبهد البـشر           ه وينور سبلَ  فيضيء طُرقَ 
، أو  ميلـك ا  مل هفقد يف أثناء معاناة وجدانه انكساراً وقلقاً ل       خاصةوطاقته، و 

 يف   أي .. النجاة من شر   عجزه عن إىل خري، أو     ال يوفق    ، أو  به نازلة ولنـز
  ."األسبابمسبب " سقوط مجيع األسباب وانعطاف مجيع الطرق إىل أثناء

، الذي  نسجل هنا هذه األبيات ذات املغزى العميق لإلمام الشافعي          
  :عبر عن الرجاء يف أيامه األخرية اليت قضاها يف غزة

  لّماـعفِْوك س   جعلْت الرجا ِل قَسا قَليب وضاقت مذاهيب   وملّا
  )١(ك أعظماوك ربي كان عف بعفِو   ـه تـلما قَرنمين ذنيب فَتعاظَ

 من اهللا باستمرار، فيما جينب اإلنسان الـذنوب         "اخلوف"إن استنشاق   
 لـدى   "الرجاء"ـواملعاصي ويوجهه إليه تعاىل ويقربه منه، مع االستمساك ب        

الوقوع يف حفر اليأس وظهور أمارات املوت، يعد مقياساً حلالة التوازن بني            
وف جتاه الـشعور باألمـان      وكذا فإن ييج عناصر اخل    ... اخلوف والرجاء 

احلاصل يف الروح، واالحتماء مبراتع أخبية الرجاء لدى هبـوب عواصـف            
  وعلى هـذا ميكـن     .  آخر للتوازن بني اخلوف والرجاء     اليأس احلزينة، وجه

                                                           
. ١/١٥٠؛ سري أعالم النبالء للذهيب ١٠٠ديوان الشافعي للشافعي  )١



 ٨٤

 اخلوف جبنب أكمل األعمال، كما ميكن أن يبزغ         يتصاعد دخان أحيانا أن   
  . الرجاُء ميني عمل يسري ويساره

  :ضرع حيىي بن معاذ على هذه الرؤيةنسجل هنا ت

يكاد رجائي لك مع الذّنوب، يغلب رجائي لك مع         ":  بن معاذ  قال حيىي 
األعمال، ألين أجدين أعتمد يف األعمال على اإلخالص، وكيف أصـفّيها           

عتمد على عفـوك،    أوأجدين يف الذنوب    . ؟ وأنا باآلفات معروف    وأحِرزها
   )١(."يف ال تغفرها وأنت باجلود موصوفوك

أَنا (واحلديث القدسي   . ن باهللا سن الظ الرجاء لدى الكثريين بعد آخر حلُ     و
   . يعبر عن هذه املالطفة اخلاصة)٢() عبِدي ِبيِعند ظَنِّ
رئل      أبو سهل يف امل    ؤينام على هيئة حسنة جداً، وس :    يا أستاذ مباذا نلت

   )٣(."سن ظين بريبحب": هذا؟ فقال
ملا كان الرجاء وسيلة لتجلـي الرمحـة اإلهليـة          : قولوهلذا يصح أن ن   

 يدع هذه   أنينبغي على اإلنسان يف مجيع أحواله خرياً أو شراً          ال  الواسعة، ف 
  .الوسيلة

 وإيثاره يعد أبعاداً مهمـة مـن   جتردهن عمل اإلنسان وإخالصه وإنعم،  
  ر ظل غري ذات أمهيـة تـذك      ت باإلنسان   ا عالقته من حيث  ااحلسنات، إالّ أ

                                                           
.٣٧-٢/٣٦؛ مدارج السالكني البن القيم ٤/١٥٣؛ إحياء علوم الدين للغزايل ٢٢٤لقشريي لالرسالة  )١
. ١٣٢؛ الترمذي، الدعوات ١؛ مسلم، التوبة ١٥البخاري، التوحيد  )٢
. ١٥٣/ ٤ الدين للغزايل ؛ احياء علوم٢٢٥لقشريي لالرسالة  )٣



 ٨٥ 

جبنب عظيم عفوه سبحانه، ذلك ألن األول يعد عمل اإلنسان وأطواره من            
  الـسابغة  رمحـة ال  مباشرة  تقابله  الثاين زاوية دائرة األسباب الظاهرية، بينما    

  .شأن اهللا اجلليل اخلاص ومالطفته الكرميةل
ومن هنا فإن اخلوف والرجاء أعظم هديتني هللا سبحانه تعاىل إىل قلـب             

أجلّ منهما إالّ رعاية املوازنة بني هذين الشعورين، وكيفيـة          اإلنسان، وال   
  . استعماهلما كجناحني نورانيني للوصول إىل اهللا سبحانه

  هم أحسن عاقبتنا يف األمور كلها، اللّ
  .وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب اآلخرة

  .وصلّ وسلّم على من أرسلته رمحة للعاملني وعلى آله وأصحابه أمجعني



 ٨٦

  

א
  

ويـرد لـدى    ..  ترك املتع الدنيوية، ومقاومة امليول اجلسمانية      هوالزهد  
 العمر بعيش أشبه مـا      إمرارلذائذ الدنيا، و  عن   عزوفال: الصوفية على األكثر  

 باستغناء واستنكاف   زمأساساً للسلوك، واحل  " التقوى"مية، مع اختاذ    يكون باحلِِ 
  .انيةجتاه وجه الدنيا املتوجه إليها وإىل النفس اإلنس

ترك راحة  : وميكن أن نرجع إىل التفسري السابق معىن آخر، هو أن الزهد          
  .لباقية ألجل سعادة العقىب االزائلةالدنيا 

وىل خطوات الزهد هي احلساسية املرهفة جتاه احلالل واحلرام، أمـا           إن أُ 
اخلطوة الثانية وهي املرحلة الكاملة فهي العيش بدقة متناهيـة وحـساسية            

  .املباحات واألمور املشروعةشديدة جتاه 
..  جتاه املسؤوليات اليت حتملـها     -حق الصرب -، فهو الصابر    "الزاهد"أما  

وجتاه الذنوب واملعاصي اليت تعترض     .. نـزل به وجتاه الباليا واملصائب اليت ت    
طريقه يف كل زاوية؛ مع الرضا بكل ما قدره اخلالق الكرمي له سوى الكفـر               

ما أنعم عليه مواله،    يف جعل    ة خياله ومبتغى مناه   غايوهو الذي   .. والضالل
يه اإلنـسان إىل احلقيقـة      اآلخرة، وتوج الفوز يف   ، و لكسب رضاه سبحانه  

 الدنيا قَِليلٌ واآلِخرةُ خير    متاع قُل :رنّ يف أذن قلبه دائماً حقيقة     فت. .املطلقة



 ٨٧ 

 وابتِغ : دماغه حقيقة  أجزاء من   جزء يف كل     وتشع ،)٧٧:النساء( مِن اتقَى ِل
 )٧٧:القـصص (  تنس نِصيبك ِمـن الـدنيا      الِخرةَ و آلا  الدار ِفيما آتاك اهللاُ  

وما هـِذِه الْحيـاةُ      :البيان اإلهلي بكل زاوية يف أفق البصرية      يف  ويستشعر  
 يعلَمـونَ  لْحيوانُ لَو كَـانوا   ِخرةَ لَِهي ا  آل لَهو ولَِعب وِإنَّ الدار ا     الّالدنيا إ 

  .)٦٤:العنكبوت(
ايتها حىت  هذا وقد عرف آخرون الزهد بأنه احلفاظ على حدود الشرع ومح          

. ، والعيش ألجل اآلخرين يف أوقات الغـىن والرخـاء         يف أوقات الضيق والشدة   
 أنعم اهللا عليه من حالل، وإيفاء ما يترتب عليه من حق، وعدم              ما والشكر على 

  .وعدم الولوج يف طول األملوإعالء شأن اإلسالم، مجع املال إالّ لنفع الناس، 

 عمل قليب نظّم    الزهدن  إ: وقد قال سفيان الثوري وأمثاله من عظماء السلف       
ليس بأكل الغليظ وال    وإالّ ف ،  طول األمل دون  وفق مرضاة احلق سبحانه وانغلق      

  :  الزهد احلقيقي ثالث وحسب هذا املفهوم فإن أمارات)١(.بلبس العباء
  . أن ال يفرح من الدنيا مبوجود، وال يأسف منها على مفقود.١
  . على الذمزن أن ال ينسر بالثناء وال حي.٢
  . أن يفضل العبودية هللا سبحانه واخللوة معه على أي شيء آخر.٣

نعم، الزهد كاخلوف والرجاء، عمل قليب، إالّ أنه يتميز عنهما من حيث            
توجيهها، وهذا   من مث    لزهد على أحوال اإلنسان وسلوكه و     انعكاس حس ا  

  .هو البعد العملي والسلوكي للزهد

                                                           
  .٢٠٣لقشريي لالرسالة ؛ ٢/١٠٢؛ الزهد الكبري للبيهقي ٦/٣٨٦حلية األولياء أليب نعيم ) ١



 ٨٨

ن الصدر املتشبع بالزهد، يفكر بالزهد يف مجيع أحواله اليت قد يتعارض            إ
بعضها مع البعض، وسواًء تعلق شعوره به أم ال، ففي األكل أو الشرب، ويف             

ت، ويف تعقب اخللـوة أو البقـاء يف         النوم أو اليقظة، ويف الكالم أو السكو      
يراه يف  حىت  يف كل هذه األحوال يستنشق الزهد، يعيش متلوناً به،          .. اجللوة

اداً جتاه وجوه الدنيا املتوجهـة      وبعد كل هذا يتخذ موقفاً ج     .. الرؤى واملنام 
  . الدنيا هواه وإىل زخرفإىل

  :وما ألطف ما ترمن ذا الشعور موالنا الرومي
           بودن غَاِفل خدا اَز ادني ستِچ

  فَرزندوزنْو نقره و قُماشي ِن
      حمولي باِش حق ِرپب راكَز مال

)مالٌ ِنعم اِلحول آن فت گُ)١()صسر  
    استي كَشِت هالَِكي كَشِت در آب

  )٢(استي شِتي پكَشِت ِزيِر اَندر آب                                   

 وال فـضة وال     اًوليست قماش . ما الدنيا؟ الدنيا هي الغفلة عن اهللا      : أي
فلو أنفقت متع الدنيا كلها يف سبيل رضـاه لقـال لـك             . نساءال   و اًأوالد

املاء املوجود يف الـسفينة سـبب       ). ِنعم الْمالُ الصاِلح)   الرسول الكرمي   
  . هالكها بينما الذي حتتها سبب سريها

                                                           
؛ ١١٢؛ البخـاري، األدب املفـرد       ٤/١٩٦املسند لالمام أمحد    : انظر )ِنعم الْمالُ الصاِلح ِللْمرِء الصاِلحِ    ) (١

.٨/٦الصحيح البن حبان 
.٩٨٥-٩٨٤-٩٨٣ب/٥٣ص/١ج) فارسي (والنا جالل الدين ملمثنوي معنوي) ٢
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كفى باإلنـسان أن يكـون      .  الدنيا وغناها الزهد   إمكانات ال متنع    نعم،
 عيش املساكني،   ولقد فضل فخر اإلنسانية     .  عليها ال حمكوماً هلا    حاكماً

 رغم أن قلبه مفطور على الزهد ومل يدخل يف نظر           )١(وأمضى عمره بالزهد  
ة موضع القـدو   ذلك ألنه وفضل العيش كأفقر ما يكون،       ؛خياله غري الزهد  

   : مهام نشر احلق، وهو ذا اخليارنتحملويألمته وال سيما للذين 
  . ال يدع جماالً لتهمة استغالل وظيفة النبوة املقدسة ألجل الدنيا: أوالً
يبني عظمته ومسوه يف هذه الوظيفة املقدسة باقتدائه بأسالفه مـن           : وثانياً

  ). ى اِهللاِإالَّ علَِإنْ أَجِري (األنبياء واملرسلني يف قوله 
أنه كان حيمل مسؤولية القدوة واملرشد لعلماء أمته الذين تعهدوا          : وثالثاً

... وهلذا كان ال بد أن يقضي حياته املباركة على أفقر ما يكون           . بنشر احلق 
  .وقد قضاها هكذا

 مع احلاجة، وعلو مهته مع       وقد أفاد البوصريي وأجاد وصف استغنائه     
   :الضرورة فقال

دشِم وٍب نغأَس اَءهشح طَوىو  
تحِة تارا )٢(الِْحجحكَش فرتِماَْأل مد  

هتداورالُ والِْجب مالش ٍب ِمنذَه  
نفِْس عأَفَ ِهـناها أَاـرمي ـشِمم  

                                                           
.٥/٢٥٤؛ املسند لالمام أمحد ٣٥؛ الترمذي، الزهد ٣٦، ١٨؛ مسلم، الزهد ١٧البخاري، الرقائق : انظر )١
.١٤٣؛ مسلم، األشربة ٢٩البخاري، املغازي : انظر) ٢



 ٩٠

أَوتكَّد هدها زِفيه ـضهتورر  
  ِمالِْعص علَى تعدو الَ رورةَـالض نَِّإ

فكَيو وعدلَى ِإت الدنةُ ايوررض نم  
الَهـلَ لَوِج مرخا تينالد ِم ِمندالْع  

إالّ أننا خنتم هـذا الفـصل        هذا وقد قيل يف الزهد أقوال مجيلة قيمة،       
 الذي يصفع به كذب توهم األبدية ويقطـع دابـر           بكالم سيدنا علي    

  :طول األمل

فْسِك اَلنبلَىي تا عينالد قَدو تِلمع  
  ِفيها ما ترك ِفيها الَمةَـالس نَّأَ

  يسكُنها الْموِت بعد ِللْمرِء دار الَ
  باِنيها الْموِت قَبلَ كانَ يالَِّت الَِّإ

....  
  نجمعها الِْمرياِثي ِلذَِو موالُناأَ

نورداِب اـورِلخ ها ِرـالدِنيهبن  
كَم ِمن اِئنداْآلفَاِقي ِف م قَد تِنيب  

  داِنيها الْموت ودانَ خرابا مستأَ                 
  وجٍل علَى كَانت نِْإو نفٍْس ِلكُلِّ

  يهاتقَوِّ الٌـآم الْمِنيِة نـِم           



 ٩١ 

 ِبضهايقْ والدهر يبسطُها فَالْمرُء
                      فْسالنا وهرشنت توالْما وطِْويه١(ي(  

هم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه، آمني اللّ
  .يا أرحم الرامحني

  .وصلّ وسلّم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني

                                                           
  .١٠٤  ديوان أمري املؤمنني علي بن أيب طالب ) ١



 ٩٢

  

א
  

وقاية، والوقاية هي فرط الصيانة، وقد عرفت يف        من جذر ال   التقوى تأيت 
 جتنبـاً   وامر اهللا واجتناب نواهيه،   ألمتثال  جهد اال " :االصطالح الشرعي بأا  

  ".من عذابه
وجبانب املعىن اللغوي والشرعي للتقوى، ترد أحياناً مبعىن اخلوف، ويرد اخلـوف            

  . معاً يف الكتب الشرعيةمبعىن التقوى أحياناً، حىت ميكن مشاهدة املعنيني
للتقوى معىن شامل وعام إىل حد أنه يشغلُ مساحة واسعة جداً           كذلك  و

إىل رعايـة   ..  فمن احملافظة على آداب الشريعة بكل دقة وأمانـة         ؛من املعاين 
إىل وقاية اإلنسان سره وخفيه وأخفاه من الـشرك         .. قوانني الشريعة الفطرية  

 أو كل عمـل     ،ل سلوك يؤدي به إىل جهنم     وكل ما يشم منه الشرك عند ك      
  .وإىل الوقاية من التشبه باآلخرين يف التفكري وطرز احلياة.. يثمر مثاراً يف اجلنة

وذا املعىن الواسع جداً تصبح التقوى هي املصدر الوحيد لقيمة اإلنسان           
 ِهللاِعنـد ا   أَكْـرمكُم  ِإنَّ أشارت إليه اآلية الكرمية املنـورة        وقد،  كرامتهو

قَاكُمأَت) ١٣:احلجرات(.  
إنين مل أر للتقوى يف غري القرآن الكرمي هذا املعىن الشامل وهذا العمـق              
والسعة، كما أنين مل أطلع على كلمة ساحرة كهذه الكلمة خـارج نظـام              



 ٩٣ 

اإلسالم األخالقي والتربوي وذا املستوى الذي يضم املادة واملعىن معاً، حىت      
  .لدنيا وأعضاءه وأزهاره ومثراته منتشرة يف العقىبأن جذوره موغلة يف ا

 نعم، إن يف معىن التقوى وحمتواها سحراً عجيباً حبيث ال ميكـن فهـم              
القرآن فهماً حقاً، إالّ بعد االحتماء ا، كما ال ميكن الوصـول إليهـا إالّ               
بالسري يف فلك القرآن، الذي يفتح قبل كل شيء بابه للمتقني ويهمس م،             

ىدِل هِقنيتلْم )ويشري يف النتيجة إىل احلياة على منـط الفرقـان           )٢:البقرة
  .)٢١:البقرة( تتقُونَ لَعلَّكُماحلكيم، ويلفت األنظار إىل أُفق 

أكرم عباده   املتقون هم    والتقوى أفضل عمل عند اهللا سبحانه وتعاىل، و       
ه دعـوة   نـزقني وأ ، والفرقان البديع البيان هو أصفى بيان للمت       ههمنـزوأ

وعباد اهللا املتقون يتزودون دوماً من القرآن وبرؤيـة الرضـوان يف            . للتقوى
ف  هنا واللذة الروحانية هنـاك، تـضي       وحيث إن الذوق الوجداين   . اآلخرة

موهبة أخرى لعمق التقوى، يقول تعاىل مذكّراً بأمهية التقوى ـذا املعـىن             
قُواْ اَهللاقَاِتِهاتت قح )  ١٠٢:عمرانآل(.  

موصد  مجيع وسائل اخلري ويبقى      اليت تعين تقييم  واإلنسان بفضل التقوى    
ينجو كـذلك مـن      مجيع طرق الشر أو يسعى يف ذلك،         األبواب يف وجه  

وذا يـصح أن    . السقوط إىل أسفل السافلني، ويغدو سائراً إىل أعلى عليني        
. لربكـات كلـها   إن من نال التقوى فقد نال ينابيع اخلري واليمن وا         : يقال

  : فدونكم شاهداً آخر
    داد ِكه هر خدايا را ىتقْو و ِدين   

      ساُو تـه رـاَنو دالَم در عراد بم  



 ٩٤

      ومتِقيست ارسا پمرد ِكه هر   

  شِقيستي ِن ارستگَورست سِعيد اُو         

   ِشعار ىتقْو اَز ِنيست را او ِكه هر   
  وعار شين اَز غَري ِنيست او تِئـهس     

   است مرده حِقيقَت در ِزنده ِنيست   
     رِكه آن اَز غَي هر تضرحرده باست ب  

مـن  . الدين والتقوى ب فاز مبراده يف الدنيا واآلخرة من أكرمه اهللا       : يعين
بينمـا  . اط الـسوي  هو على الصر  وسعيد ال شقي     ناصراً للحق كان متقياً   

 بـل   ، وعيب  عار وخزي  وجودهاحملروم من زاد التقوى والفقري إىل أماراا،        
  )١(.ميت من مل جيد طريقاً إىل احلق سبحانه

 ال يقدر بثمن، وجوهر بال نظري يعتلي أفضل موقع ألغىن           نـزالتقوى ك 
 .، ومفتاح ذو أسرار لفتح مجيع أبواب اخلري، وبراق يف طريق اجلنـة            نـزك

حزم مـن ضـياء زالل        مائة ومخسني مرة   سيلت املتميز هذا    اوألجل موقعه 
  . يف أدمغة أرواحناالقرآن الكرمي

، هلا معىن خاص معلوم لدى اجلميع       التقوى، مقابل هذا االستعمال العام    و
شـدة  : واملعىن هو ". التقوى"حيث يتوارد إىل الذهن ذلك املعىن كلما قيل         

مـا  ن الثواب أو    مواجتناب ما حيرم    .  ونواهيها احلساسية جتاه أوامر الشريعة   
 ثْـمِ ِإلوالَّـِذين يجتِنبـونَ كَبـاِئر ا      : وقوله تعاىل . يعاقب عليه من سلوك   

                                                           
  )".تركية( ملوالنا جالل الدين الرومي ولشِن توحيدگ) "١



 ٩٥ 

اِحشالْفَوو )ميثّل جانباً مهماً من هذا األساس، وميثل اجلانـب      )٣٧:الشورى  
 فإقامة الفرائض   .)٢٧٧:البقـرة ( ِإنَّ الَِّذين آمنواْ وعِملُواْ الصاِلحاتِ     :اآلخر

أمـا الـصغائر فـإن      . واجتناب الكبائر أساسان ضروريان جامعان للتقوى     
املذكورة يف القرآن   " اللمم"أحاديث نبوية كثرية جداً تذكّر بالدقة أيضا جتاه         

 الا  ـدع م ـن الْمتِقني حتى ي   ـ يبلُغُ الْعبد أَنْ يكُونَ مِ     ال: (هاـالكرمي، من 
   )١(.)ِه حذَرا ِلما ِبِه الْبأْسـبأْس ِب

نعم، اإلخالص التام، ال يحرز إالّ باجتناب كل ما فيه شائبة الـشرك،             
، ذلك ألن احلديث     كلياً كما ال تنال التقوى الكاملة إالّ باجتناب الشبهات       

 يعلَمها كَِثري   الا مشتِبهات   ن وبينهم ن والْحرام بيِّ  لُ بيِّ الالْح: (الشريف اجلامع 
مستوى القلب والروح باليقظة ودقة      قد ربط احلياة اليت هي يف        )٢()ِمن الناسِ 
واحلديث يذكر أن احلالل واحلرام قد وضحا من        .  جتاه املشتبهات  االحساس

 ولكن بني هذين األمـرين    . مبا ال يدع جماالً ألية شبهة     قبل صاحب الشريعة    
وألجل هذا ال   . ثنني من األمور املشتبهة ال يعلمها كثري من الناس         اال ما يشبه 

ـ    . بد من اجتناب مثل هذه املشتبهات      ـ  ومن اتقى الشبهات فدين ه ه وعرض
ات فاحتمـال وقوعـه يف احلـرام        نان، بينما الذي وقـع يف الـشبه       ومص
 ِلكُلِّ وِإنَّ   الأَ (:  مث يقول سيد األنام    .مىاحلرتع حول   ت  ،كالغنم اليت كبري

 وِإنَّ ِفي الْجسِد مضغةً ِإذَا      ال ِفي أَرِضِه محاِرمه أَ     ِإنَّ ِحمى اهللاِ   المِلٍك ِحمى أَ  
  ).  وِهي الْقَلْبالصلَحت صلَح الْجسد كُلُّه وِإذَا فَسدت فَسد الْجسد كُلُّه أَ

                                                           
.٢٤؛ ابن ماجة، الزهد ١٩الترمذي، القيامة ) ١
  .١٠٧؛ مسلم، املساقاة ٣٩البخاري، اإلميان ) ٢



 ٩٦

وى التامة إالّ باجتنـاب     نال التق ال ت : قولنوعلى هذه األسس ميكننا أن      
وهذا االجتناب يتطلب قبل كل شيء معرفـة        . املشتبهات وصغائر الذنوب  

 وثقافـة    حمكمة دقيقة باحلالل واحلرام ويستند بعد ذلك إىل معرفة صحيحة        
 ِعند اهللاِ  أَكْرمكُم ِإنَّفـ: ذه النقطة ـر إىل ه  ـوعندما يصل األم  . وجدانية
قَاكُمأَت )وكذا اآلية الكرمية     )١٣: احلجرات  َى اهللاشخا يمـاِدهِ    ِإنِعب ِمـن  
التقوى تنقلب إىل أصالة    ف كأما قطبان يف هذه املسألة،       )٢٨:فاطر( الْعلَماُء

فاألرواح الـيت   . باالحترام واخلشية ويرفرف كالراية   العلم  ويتسربل   كرامةو
 ل قلبـها وس جتمذه األلوان    ر ها  ِالَّـذ لَِئكأُو    نحـتام اُهللاين   مهقُلُـوب 
  . يف امتحان االلتفاتات اإلهليةيذكرون كأبطال )٣:احلجرات( ِللتقْوى
: التقوى اليت هي يف قطب العبادة والطاعة، يفهم منها على األغلـب           و

عمق القلب والضمري، وسعة اإلخالص، واملوقف اجلـاد        والصفاء الداخلي،   
وذا يصح أن نعد ما     .  ضمن دائرة املعصية   هات جتاه الذنوب واملشتب   ازماحل

  :هو مدرج أدناه أبعاداً أخرى للتقوى حسب تنوع العبودية
  :فالتقوى

  )١(. حبسب ذوااما سوى اهللا عز وجلع العبد جنب أن يت.١
  . ويويف أحكام الدين حقها.٢
من كـل   ، و  يوقعه يف اجلربية   من كل سلوك يف دائرة األسباب      يتحرز و .٣

  . االعتزالإىل يف دائرة القدرة يدفعه احنراف

                                                           
  .شيء ثالثة وجوه وجه إىل اهللا ووجه إىل اآلخرة ووجه إىل ذات الشيءر القارئ الكرمي بأن لكل نذكّ) ١



 ٩٧ 

  . وحيذر من كل ما يبعد عن اهللا سبحانه.٤
  .لمنهياتلد ه جتاه احلظوظ النفسانية اليت مت ويكون يقظاً.٥
 دون أن ميلّـك      مادياً كان أو معنوياً،     وليعلم أن كل شيء من اهللا وحده       .٦

  .نفسه شيئاً
  . أحد جيد نفسه أرفع وأفضل من أيِّ وأالّ.٧
  . وجيعل رضاه سبحانه غاية مناه ال غري.٨
  .  وينقاد انقياداً تاماً ملقتدى الكل.٩
 وجيدد حياته الروحية والقلبية باستمرار بالتفكر يف اآليـات الكونيـة            .١٠

رهاوتدب.  
  . وجيعل رابطة املوت بأبعادها املختلفة دستوراً للحياة.١١

رد هـذا النبـع      و الـذي السعيد  التقوى كوثر، واملتقي هو     : واخلالصة
  . قليل عددهمنيالعظيم، ولكن كم هو مؤمل أن هؤالء احملظوظ

  :وخنتم املوضوع بقول أحد شعرائنا
  يقول احلق تعاىل كونوا عباداً متقني

  ر ـالكوثرام ـش و اجلنةمقامهمف
  . املتقني، آمني املخلَصنيصنيهم اجعلنا من عبادك املخِلللّاَ

  .أصحابه ذوي اليقنيآله ومد إمام املتقني ووصلّ وسلّم على سيدنا حم



 ٩٨

  

א
  

جتنب ما ال يليق وال يالئم      : يف املعاجم والقواميس يرد الورع ذه املعاين      
واجتناب الشبهات  .. رمات واملمنوعات  واحلذر من احمل   ،وال يلزم من األمور   

 مـا   دع(وهذا مطابق للقاعدة اإلسـالمية      . خوفاً من الوقوع يف احملرمات    
ن والْحرام  لُ بيِّ الالْح( وحلقيقة احلديث الشريف     )١() يِريبك اليِريبك ِإلَى ما    

   )٢(.)نبيِّ
.. استقامة السلوك .. صحة اليقني : وقد عرف بعض الصوفيني الورع بأنه     

  .وعلو اهلمة والتمكني يف العالقة مع اهللا سبحانه
وآخر " فلة عن اهللا ولو طرفة عني     عدم الغ : " أحد أرباب القلب   هوقد عرف 

:  آخـر  وقال" الكف عما سواه تعاىل يف كل حلظة من حلظات احلياة         : "قال
ل إىل  نـزال يتذلل وال يت   السالك على نفسه وعلى الوجود كله و       أن يترفع "

  :والبيتان اآلتيان يفيدان هذه الرؤية". لساناًال الدنيا وأهلها حاالً و

عروت نؤ علِْقالْ ِلاسخ لْ      اطُرسو با اراٍت ذَا كَِرميِهب  
عداِت ورها زيناِت الدا    ي  كَاللَّواهرالَةَ الَ تحاٍت مذَاِهب  

                                                           
  .٣/١٥٣؛ املسند لالمام أمحد ٥٠ األشربة ؛ النسائي،٦٠الترمذي، صفة القيامة ) ١
.١٠٨، ١٠٧؛ مسلم، املساقاة ٣٩البخاري، اإلميان ) ٢



 ٩٩ 

 يف يلـزم    على مـا  وميكن أن نعرف الورع بأنه وقف احلياة والسلوك         
الزائالت، ، ومن مث التحرك وفق إدراك حقيقة الفانيات          وينتهي إليها  اآلخرة

ِم الْمرِء تركَه   الِإنَّ ِمن حسِن ِإس   : (ولعل احلديث الشريف يذكّر ذه القاعدة     
   )١(.) يعِنيِهالما 

  : يضفي شيئاً نفيساً بأسلوبه العطارى على هذا الفكر"ربند عطا"وصاحب 

    شود      يدا پورع اَزي ترسكَاِر
رِكه ه داشي ِب بروا عوسر دوش  

      راست كَرد را خود ِكه هركَس ورع با     
شبنو ج شامآر هِر اَزب استدخ  

      طَمع داردي درسِت حق اَز ِكه آنْ    
رد تبحم شانْ كَاِذبي ِب دعرو 

امة احملـروم مـن     ضح يوم القي   من اهللا ينشأ من الورع، يفت      اخلوف: يعين
كـاذب  . ، وقوفه وقيامه وحركته وسكوته هللا من استقام على الورع         الورع

  .يف حمبته من يطمع يف والية احلق من دون ورع
وسالك .  الظاهرية والباطنية  ا بأبعاده  إليفاء حق العبودية   الورع عمل عام  

ته الورع عندما جيول يف الذرى اليت يبلغها بالتقوى، فهو بظاهره ينسج حيا           
 يـسكن هللا    )٢("يعمل هللا، ويبـدأ هللا    "إذ  ... رقاً ال عتق له لألوامر والنواهي     

                                                           
.١٢؛ ابن ماجة، الفنت ١١الترمذي، الزهد  )١
.الكلمة األوىل لبديع الزمان سعيد النورسيالكلمات،  )٢



 ١٠٠

  )١(."هللا، لوجه اهللا"ويتحرك هللا، يأكل هللا، يشرب هللا، يتحرك ضمن دائرة 

ـ  " تأثري ومن جانب آخر جيعل باطنه مسقط      خيتلـي  و" ة القـدس  ريحظ
 عىن يبتعد كلياً  مب.  فيكف كلياً عن األغيار     الذي يف قلبه   "خفيامل نـزكال"بـ

ويدبر عن كل رؤية ال تذكّره      .. عن كل األفكار اليت ال توصل إليه سبحانه       
وينفض يده عن    .. ال ينطق به   -إن كان بياناً  -ويسد أذنه عن كل بيان      .. به

  . فالورع ذا املعىن يرفع اإلنسان عمودياً إىل اهللا .قيمة له عند اهللاكل ما ال 

مل يتقرب إيلّ   " : موسى عليه الصالة والسالم    نه إىل أوحى اهللا سبحا  قد  و
  )٢(."املتقربون مبثل الورع والزهد

ري القرون، حىت أصبح يف زمـن التـابعني         خبوتعرفت اإلنسانية بالورع    
 جاءت أخت بشر احلايف إىل     ففي هذا العهد  . وتابعيهم غاية املىن لكل مؤمن    

 مر بنـا مـشاعل    إنا نغزل على سطوحنا، فت    : محد بن حنبل وقالت   أ اإلمام
فيجوز لنا الغزل يف شعاعها؟     ، ويقع الشعاع علينا، أ    )عمال الدولة  (الظاهرية

أخت بشر احلـايف، فبكـى      :  عافاك اهللا تعاىل؟ فقالت    من أنتِِ : فقال أمحد 
   )٣(.من بيتكم خيرج الورع الصادق، ال تغزيل يف شعاعها: أمحد، وقال

طوال " ذنيب ذنيب "بـوكذا يف هذا العهد كان أحدهم يستغيث ويصرخ         
ويف هذا العهد أيضاً تستفرغ املعدة من لقمـة         . العمر لتعلق نظره حبرام مرة    

                                                           
  .رسيلبديع الزمان سعيد النو" لثةالنكتة الثااللمعات، اللمعة الثالثة، : "انظر )١
  .١٩٧ي ؛ الرسالة للقشري٤٧الورع البن أيب الدنيا  )٢
.٥٢٦-٢/٥٢٥؛ صفة الصفوة البن اجلوزي ١٩٦؛ القشريي، الرسالة للقشريي ٨/٣٥٣حلية األولياء أليب نعيم ) ٣



 ١٠١ 

  )١(.تفرغ الدمع أياماًـحرام دخلت دون علم وألجله يس
يروي أحد أولئك األبطال وهو احملّدث الكبري والفقيه العظيم والزاهـد           

 استعاره فلم يـرده     اًلمقليعيد  الشام    من مرو إىل   رجعالشهري ابن املبارك أنه     
 وليسوا نادرين من عزموا على وقف أنفسهم خلدمـة مـن            )٢(.على صاحبه 

والزاهد املشهور فضيل بن عياض هـو أحـد         . يعتقدون أن هلم حقاً عليهم    
تب كُتزخرو.. وكم من أبطال مثله يف تلك الدنيا الوضيئة       . رواد هذا امليدان  

هؤالء الدرر الذين تفوق حيام حياة      األولياء والطبقات واملناقب حبياة أمثال      
  .تذكري ملل إالّ  املتواضعةوما هذه الصفحات.. الروحانيني

  ب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا بِّهم حللّاَ

  وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، 

  .أصحابه املهدينيآله ووصلّ وسلّم على سيدنا حممد و

                                                           
  .٥/٥٦؛ شعب اإلميان للبيهقي ١١١، ١٠٩؛ كتاب الزهد البن أيب عاصم ٨٥-٨٤الورع لالمام أمحد ) ١
.١٩٨شريي الرسالة للق )٢



 ١٠٢

  

אא א 
  

 والـرق   امة أوامر اهللا، واستشعار التـذلل     ترد العبادة والعبودية مبعىن؛ إق    
وعلى الرغم من أما مبعىن واحد لدى الـبعض، فـإن           .  تعاىل واخلضوع له 

 هاتني الكلمتني ختتلفان يف املعىن مثلما اختلفـا يف          األغلبية يركزون على أن   
  . املبىن

وتقابلها العبوديـة   . هتكاليفياة بامتثال أوامر اهللا و     احل قضاء: فالعبادة هي 
يبني هذا الفرق بوضوح هـو أن الـذي          و .اليت هي البقاء بشعور الرق هللا     

والذي يقيم العبودية يـسمى     " العابد"يواظب على العبادات يطلق عليه اسم       
 حـول سـورة     تـأمالت "وهناك نظرات أخرى خمتلفة يف كتاب       ". عبداً"

  )١(."الفاحتة

 هـي أداء كـل      فرق دقيق بني العبادة والعبودية، أن العبادة      كذلك،  و
جاء شقة وصعوبة، مع غاية اخلوف والر     تكليف من التكاليف املالية والبدنية مب     

، بينما العبودية هي كل عمـل وواجـب ال          الدائرين حول النية واإلخالص   
  .ذه األبعادـينطوي عند إجنازه على أمناط ه

  :رض قد أشار يف بيته اآليت إىل هذا الفرقعتقد أن ابن الفاأو
                                                           

  .كتاب للمؤلف احملترم، مل يترجم بعد إىل العربية) ١



 ١٠٣ 

  يِبعبودِت حقَّقْتها عبوِديةٌ     قَطَعته سلُوٍك عن مقَاٍم وكُلُّ
ومن جانب آخر عرف قسم من الصوفية العبادة، بقيام العوام بواجـب            
الرق هللا، والعبودية هي الواجب الذي يؤديه أصحاب الشعور والبصرية، أما           

هي : حيث إن العبادة  . بودة فهي لصفوة الصفوة بإيفائهم التكاليف حقها      الع
طور أربـاب املكابـدات الـذين       : عمل ألصحاب ااهدات، والعبودية   

    قتحـال املتـوجهني إىل احلـق       : حم، والعبودة يقتحمون الصعاب اليت ال ت
  . سبحانه بسعة قلوم ووسع أرواحهم

العبادة الذاتية  : "ا ذُكر سابقاً إىل   وبتوجيه آخر، فهناك من أرجع مجيع م      
  ". العبادة الصفاتية املقيدة"و" املطلقة

 أنه دوام استشعار العالقات بني اخلالق واملخلوق،        وميكن أن نعبر عن األول    
    ب، ودوام امتثـال هـذه      اهد واملراقَ والعبد واملعبود، والشاهد والرقيب، واملش

الشعور والفكر والطور والسلوكوقفاً حياته على هذا املعىن يفالروح، م  .  
والثاين بأنه تفصيل هذا اإلمجال، وإحياء هـذا املعـىن، يمنـة اإلرادة             

وهذا يقسم إىل األقـسام اآلتيـة حـسب         . وتلوينها هلذه املشاعر واألفكار   
  :اإلرادة والعزم والنية واخللوص

  .ز رغبةً يف اجلنة وشوقاً إليها العبادات اليت تنج. أ
  .كاليف اليت تقام خوفاً من جهنم وخشيتها الت.ب 
  . املهمات اليت تؤدى بشعور املهابة واملخافة واحملبة.ج 
  ..  الواجبات اليت تمثّل مبقتضى العالقات بني العبد واملعبود، واخلالق واملخلوق.د 



 ١٠٤

التجار، وعلى  : هذا وقد أطلق البعض على القسم األول من هؤالء اسم         
: الصادقون، وعلـى الرابـع اسـم      : ، وعلى الثالث اسم   العبيد: الثاين اسم 
: الصدد، حيث قالـت   ولعل قول رابعة العدوية مبثابة معيار يف هذا         . العشاق

" ه خوفاً من ناره، وال حباً يف جنته، فأكون كاألجري الـسوء، بـل              ما عبدت
ه حباً وشوقاً إليهعبدت ."  

 كرامـة هي لـونُُ    ، فالعبودية بأي شكل من األشكال،        األمر وأياً كان 
يف معىن  - فوقتتلدميومتها اليت يف أساسها     و . وأعظم مرتبة منحها   ،اإلنسان

إذ ملا  .  لعدم دميومتها  تتقدمها حىت على أعظم املراتب اإلهلية اليت        -من املعاين 
، مرشد الكل واملقتدى األكمل، يف       ذكر اهللا تعاىل ذلك الرسول احلبيب     

 مث توج هذه اجلملة املباركـة       "هعبد"كر  ، ذ )وهي الشهادة  (األقوالأفضل  
 شرف نوع اإلنسان، وفريد الكون      ا سبحانه وكذا عندما دع  ".. هرسولُ"بـ

 باسم املعراج ليشرف به السموات، وضع يف مقدمـة دعوتـه            والزمان  
والسـيما  . إشارة إىل هذا التفوق اخلاص لعبوديته     و  تكرمةً له  )أَسرى ِبعبِده (

سماوية، عندما حتول املكان إىل ال مكان، وغـدا الـروح           يف هذه الرحلة ال   
" حات وجهه سـبحانه   سب"رفيقاً حبيباً لذلك اجلسم املبارك وأحاطت أشعة        

املضيئة بألوان الترحاب من كل جانب يف ذلك االستقبال الرائع بني ألـف             
ِإلَـى   فَـأَوحى إىل املقدمة يف خطاب     " العبودية"تبجيل وتعظيم، فأُخذت    

بىعحا أَوِدِه م )له من مغزى عميقايف. )١٠: النجم..!  

وموالنا جالل الدين الرومي ال يعتز بأنه سلطان الكالم وأنه قـد فـاق              
  :ر لفكره، بل يفتخر بعبوديته هللا وجييش قائالًزمانه، وال بالعمق احمليِّ



 ١٠٥ 

نه مدنب مده شدنب مده شدنب مدش     

  نه مدنِت بمِخدب روسه تداَفْكَن مدش  

ره هدنِكه ب ادآز دوش ادش دوش     
   نم ادش اَز ما ِكه آنره تدنب مدش  

أصبحت عبداً، أصبحت عبداً، أصبحت عبداً، فأنا يف طاعتك خاضع          : "أي
  ".كعبودييت لالعبيد يسعدون عندما حيررون، أما أنا فقد سعدت ب. متضرع

  :وهناك آخرون محلوا العبادة والعبودية معاين خمتلفة منها
ىت عند وفائه لعبوديته حق     ح منها   وارتعاشه بتقصرياته   استشعار العبد  -
  .الوفاء
 حياته بثوانيها وثوالثها بشعور العبودية جتاه ربوبيتـه األزليـة           تزيني -

حقَّهمـا دون تقـصري يف      واألبدية سبحانه وتعاىل بإعطاء اإلرادة والسعي       
  .البداية، والتربي من حوله وقوته لدى تقييم النتيجة

-   دا ظل عضياء وجوده سبحانه والتصرف وفـق  األشياء الوجودية بأ 
وعدم االفتخار بغصبها ومتلّكها، وعدم التلـبس بإظهـار املـسكنة           . ذلك

  .عليه ئهآالو  تعاىلم احلقع ِنبتجاهل
واعتبار كل  . الوجدانيف    االنتساب إليه تعاىل    الدائمي بشرف  شعورال -

  .اً وال انتسابنسباً شرف ومرتبة غريه ليس
  .هذه وأمثاهلا هي بعض تلك اخلصائص

فإن . ال مرتبة وال منصب أعلى من العبودية      : وعلى هذا يصح أن نقول    



 ١٠٦

     عدا         كانت فهي احلرية اليت هي ب آخر من أبعاد العبودية أيضاً، حيث يشعر 
هللا وهي جترد القلب من كل ما سـوى ا        . دئ، وحييا ا املنتهي ويتذوقها    املبت

وأعتقد أن احلرية احلقة هي هذه من حيث القيم         . والعالقة معه واالرتباط به   
  . اليت جهز ا اإلنسان

  :وقد لفت النظر أحد أولياء احلق إىل هذا األمر الدقيق فقال

ندكُِسل بب اشاُى آزاد بر پس     چاِش ندنِدي بب نِد ِسيمر وب١(ز( 

أيها الولد، فك السالسل، وكن حراً، فإىل مـىت تبقـى مكـبالً             : يعين
  ".بالذهب والفضة

إىل أن املرء ال يصل إىل حقيقة العبودية هللا مـا مل              جنيد البغدادي  ينبهو
  )٢(. من أسر ما سواه تعاىلتحرري

عات املشاعر واألفكـار     خيطو خطوة أخرى وخيرب أنه حىت مستتب       وآخر
  :واألطوار ال بد أن تكون مغلقة دون األغيار، ويقولوالسلوك 

     زر گُبر اَنجم رِخ چاَزي زِن اَر ناموس كُوس

  ِف ونچواييست دسِإين رالل ر پجربست چن  

إن كنت تريد أن تدق طبل الناموس فتجاوز دوالب النجوم، ألن           : "أي
  ". طاره باألجراس هو دف اخلزى والعارالدف اململوء إ

                                                           
  .١٩ب/١٣ص/١ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل) ١
  ).٣٤٩الرسالة للقشريي " (إنك ال تصل إىل صريح احلرية وعليك من حقيقة عبوديته بقية) "٢



 ١٠٧ 

آله و ضى، وصلّ وسلم على حممد املرتضىقنا ملا حتب وترهم وفّاللّ  
  . الوفاءيأصحابه ذوو



 ١٠٨

  

אא
  

 وضع الشيء حتت املالحظة، االنتظار، الترصـد والعـيش          املراقبة هي 
طـع العالئـق   التوجه إىل اهللا قلباً بق: ولدى أهل احلال هي . بشعور املترصد 

عمن سواه تعاىل، واستدامة احلياة بإجلام النفس عن املنهيات، وتنسيق احلياة           
وميكـن أن  . يف ضوء أوامر اهللا تعاىل إمياناً بأن اهللا قد أحاط بكل شيء علماً 

السعي احلثيث وراء مـراد اهللا، واملـرور حبياتنـا          : نعرف املراقبة أيضاً أا   
.  الداخل واخلارج حتت نظارة اهللا سبحانه      وسلوكنا على منط جاد يف توحد     

وهذا ال يتم إالّ باالعتقاد بأن اهللا مطّلع على مجيع أحوال اإلنسان، أي أنـه               
سبحانه يسمع أقواله ويعلمها، ويعرف أطواره ويقدرها، ويـرى أعمالـه           

: ويذكّرنا القرآن الكرمي ببيانه املنور ذه احلقيقة يف قولـه تعـاىل           . ويدوا
مِمن       و هلُو ِمنتا تمأٍْن وكُونُ ِفي شآٍن ا تـا       قُرٍل ِإالَّ كُنمع لُونَ ِمنمعالَ تو 

   .)٦١:يونس( علَيكُم شهودا ِإذْ تِفيضونَ ِفيِه
نغالق القلب كلياً جتاه ما ال يرضـى بـه اهللا مـن             افلئن كانت املراقبة    

مالحظات من  ضوره سبحانه، و  خواطر غري الئقة وأفكار تافهة تبعد عن ح       
 قنوات الروح املفتوحة إىل الالاية       مجيع مي السلوك، وتنظ  يف تتحكم   مكدرة

 تقييم هذا الفتح والغلـق      فالذي ينبغي علينا إذن هو    .. وفق الواردات اإلهلية  
  . إجياباً تقييماً جيداًسلباً و



 ١٠٩ 

على أعمق  إيثار ما آثره اهللا تعاىل وتفضيله       : وأول خطوة يف املراقبة هي    
ه فوق رؤوسنا، وتـصغري     رغباتنا الداخلية، وتعظيم ما عظّمه اهللا تعاىل وجعلُ       

  .ما صغره اهللا تعاىل ونبذه من قلوبنا وخواطرنا

وال شك أن التفكر يف سعة رمحة احلق سبحانه، يفجر حمبة اهللا وعـشق              
 حنـو   فقد الشهية وتقطع الرغبـة    أما مهابته وخمافته سبحانه، فإا ت     . عبادته

 وأما املراقبة فهي تـصفي    .  متنبهة املعاصي، وتدفع اإلنسان إىل حياة حذرة     
العبادات والطاعات غربلة دقيقة حىت ال يبقى إالّ ما يريده اهللا سبحانه، كما             

ذلك ألن املراقبة يف الوقت نفسه هي بذل اإلنسان         .  األجسام املنخلُيصفّي  
 أوقات انفراده وحده، لشعوره     جهده لئال تتكدر مشاعره وأفكاره، حىت يف      

  .بأنه مشهود ومراقَب يف كل آن

وطريق املراقبة هو من أهم الطرق القصرية املوصلة إىل احلـق سـبحانه             
 واسلوب . الوالية الكربى  عيناتودومنا حاجة إىل مرشد ودليل، فهي مطعمة ب       

هذا الطريق ميكنهم أن يتوجهوا إىل احلق سبحانه يف أي زمـان ومكـان،              
وعندما يتأملون يف   . تذكرة احلاجة بالعجز والفقر فيقبلون إىل اخللوة      هم  ضعرب

ـ الطبيعة كل آن من حيام يشعرون أن اهللا يراقبهم، فيجنبون نظرهم             ن ع
 كلياً عن األصوات اليت     آذاميكفّون  عندما يستمعون إىل األشياء     و. األغيار

 هو سبحانه، وعندما     إلدراك كل ما خيصه    ويسعون ،ال تنطق بامسه سبحانه   
، وال   عن مجاله وحـسنه    حاًصف م  بلبالً غريداً  ن عن الوجود يغدو   ونيتكلم
ونيأ   ني صامت ون فيظل قدر على ربطه به سبحانه،     مبا ال ي نعم، .  حنوه اًمكُ ب

 واللسان ال   تذكّر أنه البصري واألذن ال تذكّر أنه السميع       إن كانت العني ال     



 ١١٠

  رق بني هذه األعضاء وقطعة حلم؟، فما الف البديعر بيانهيذكّ

بة ستاراً وصيانة عن الرغبات الفاسدة والسلوك       اقرويعد موالنا الرومي امل   
نعـت اهللا نفـسه     لقد  : "الرديء، وضماناً فريداً لرعاية حقوق اهللا، يف قوله       

كي " السميع"بـ نفسه   وصف جتاه املفاسد، و   كي تكون خائفاً  " البصري"بـ
ليعلمـك  " العليم " بأنه  نفسه  عن وقال ..دتسد شفاهك عن كل شيء فاس     

  ".علمه بك وحيذّرك من الفكر الفاسد
 بأن اهللا حاضر ونـاظر      حصول اليقني : إن بداية املراقبة ومرحلتها األوىل    

  مراداته وتفضيل  باستسالم قليب إلرادته ومشيئته    لع على أحوالنا كلها،   ومطّ
 ِقيبـا  شيٍء ر   علَى كُلِّ   اهللاُ وكَانَ والسياحة يف أفق      على مراداتنا،  سبحانه

  .)٥٢:األحزاب(
توجه السالك إىل اهللا حبضور قلـب، وانتظـار ورود          : ومرحلتها الثانية 

ففي مثل هذا التوجه ال حاجة      . الفيوض اإلهلية إىل قلبه بصرب ومتكني وتيقظ      
لآلداب  مع املوافقة    ت هذه األمور   ورابطة، وإذا ما وجد    ،إىل مرشد، وذكر  

  .عية فنعما هيالشر
  سالك طريق احلق مـن     إذا متكن  الثانية؛   مكانت املرحلة األوىل أ   أوسواء  

استجماع ذاته وكيانه ممتثالً بروح اإلحسان الذي يوضحه احلديث الشريف          
ى نفسه بتسليم   أور.. )١() كَأَنك تراه فَِإنْ لَم تكُن تراه فَِإنه يراك        أَنْ تعبد اهللاَ  (
 ذعـن أو ..ع هذه الرؤية  تنقط لئال،  عاجز فقري أنه  أنه ال حول له وال قوة و      ام  ت

 عنك خـذ    ال أستغين " :انه نقطة استناد ونقطة استمداد فقال     بأنه وحده سبح  
                                                           

. ١ن ؛ مسلم، اإلميا٢، تفسري القرآن، لقمان ٣٧البخاري، اإلميان  )١



 ١١١ 

 يكون يف طريق مراقبـة      فإنه مبقدار معرفته هذه    "..خذ بيدي .. بيدي يا إهلي  
   .سليمة وبدوره ميكن أن يعد يف أمان

حيام على هذا النمط من السلوك، حتدث يف أرواحهم         فالذين ميضون   
 فيظـل   -وميكن أن نعبر عنها حبضور القلـب أيـضاً        - مبرور الزمان ملَكة  

الوجدان مفتوحاً دائماً بوساطة هذه املَلَكة للواردات اإلهلية، وتبدأ الفيوض          
  .تسيل سيالً إليه من حضرة األحدية

 واليت تعـين    -حثت حبثاً مستقالً  قد ب و-إن أهم واسطة للمراقبة هي احملاسبة       
 اإلنسان خفايا نفسه ووعيه للبحث عما بدر منه من سـيئات وأخطـاء،              دفقّت

إذ بطريق احملاسبة ميكن للفرد أن جيد       . وإجلام حواس أخرى تريد التحكم يف ذاته      
سبحان من  "ويتبني لديه بوضوح تام سر      .. الصواب يف قلبه، فيمثّله يف سلوكه     

فمثل هذا الشخص يشعر جبميع كيانـه       ".  مكاين ويسمع كالمي   يراين ويعرف 
وإذا به يف كـل     ..  منه تعش، فري  تعاىل ومشيئته  وعموم أحواله أنه مراقَب بعلمه    

  .طرفة عني يبحث عن مراده سبحانه ورضاه

    حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطالً وارزقنا اجتنابه، نا احلقهم أِرللّاَ
  ى أشرف خلقك حممد سيد األنام وصلّ وسلم عل
  .أصحابه ذوي االحترام آله ووعلى



 ١١٢

  

א
  

الكف . د عن الرياء  البعما ال شائبة فيه،     الصفاء،   الصدق،   اإلخالص هو 
 القلب، واستقامة الفكر،    اءأو صف  .. والعيش هكذا  ،ر القلب دعن كل ما يك   

 ..إيفاء العبوديـة حقهـا    والبعد عن األغراض الدنيوية يف العالقة مع اهللا، و        
 ما ذكره املشايخ الكرام فيما بعـد        يدور أغلب هكذا عرف اإلخالص، بل     
  .من تعاريف حول ما ذكر

رج عـن   اإلخالص يف عبادة الفرد وطاعته، هو كفّه عن كل ما هو خا           
وقيامه  ..حافظاً لألسرار اليت بني العبد واملعبود     ،  أمره تعاىل وإرادته وإحسانه   

هو قيام العبـد    : وبتعبري آخر  . أساس عرضها على الناقد البصري      على هبأعمال
 وتوجهه  ، أدائه هلا  لدى وابتغاء رضاه    ،، ألن اهللا أمر ا    هلياتومسؤواجباته و ب

  . عد من أهم صفات صفوة الصفوة الصادقنيلذاأللطافه األخروية، 
     دالً أصالً ومنبعاً، واإلخـالص زال    الوفاء الصادق   وعلى هذا األساس، ع

 : بقولـه  جوامع الكلـم    أويت وقد بين ذلك سيد البيان الذي     . انابعاً منه 
)ظهرتن أخلص هللا تعاىل أربعني يوماًم  ١(.)احلكمة على لسانه ينابيع(   

                                                           
 .١٠/٧٠، ٥/١٨٩؛ حلية األولياء أليب نعيم ٣/٥٦٤؛ املسند للديلمي ٧/٨٠املصنف البن أيب شيبه : انظر) ١



 ١١٣ 

.  عليهم الـسالم    أُوىل األوصاف اليت يتحلى ا عاملَ األنبياء       الوفاء الصادق ف
نحوا اإلخالص الذي حيـاول     دة م فهم منذ الوال  . أما اإلخالص فهو أنور أبعاده    

م    غريوالقرآن الكرمي يذكّرنا بذلك لدى ذكـره       . هم احلصول عليه طوال حيا
   .)٥١:مرمي( مخلَصا ِإنه كَانَ: بقوله تعاىلإخالص نيب 

 واإلخالص صفات حياتيـة لألنبيـاء       الوفاء الصادق ومثلما أن كالً من     
  وصف ضروري كاملاء واهلواء ملمثلي     ، فكل منهما أيضاً    عليهم السالم  الكرام

فامتالك هاتني اخلاصتني، والطريان ذين اجلناحني النورانيني، من        . دعوة النبوة 
ل يؤمنون أم ال يقدرون على تقدمي خطوة واحـدة          فاُألو. أعظم منابع قوم  

  .أن يؤمنوا أم ال يستطيعون ذلكبمن دون إخالص، واآلخرون عليهم 

 أحد طرفيهما    أنّ  واإلخالص عميقان إىل درجة    ء الصادق الوفاوحقاً إن   
يف قلب اإلنسان واآلخر لدى العناية اإلهلية سبحانه، حىت أنه مل يـشاهد أن              

 من فتح أشرعة سفينته وخاض غمار هذه األعمـاق           ضائعاً  يف الطريق  بقي
فإن ابتغاء رضاه سبحانه أفضل     . ذلك ألم يف ذمة اهللا    . اجلناحوطار بذلك   

ألن ذرة من عمل خالص أفضل عند       ". ثرة العمل ووفرة الثمرات    من ك  عنده
  )١(."اهللا من أطنان من األعمال املشوبة

ن اهللا يقدر األعمال وفق امليول القلبية كما يف         إو. واإلخالص عمل قليب  
  ال ينظُر ِإلَى أَجساِدكُم وال ِإلَى صوِركُم ولَِكـن         ِإنَّ اهللاَ : (احلديث الشريف 
ِإلَى قُلُوِبكُم ظُرن٢(.)ي(   

                                                           
.٢٠١اللمعات لبديع الزمان سعيد النورسي ) ١
.٣٣مسلم، الرب  )٢



 ١١٤

واإلخالص وثيقة اعتماد مينحها اهللا القلوب الطاهرة، فهي وثيقة سحرية          
جتعل القليل كثرياً والضحل عميقاً والعبادات والطاعـات احملـدودة غـري            

ـ     حىت يستطيع اإلنسان بوساطتها أن يطلب أ      . حمدودة وق ـغلى مـا يف س
أن يقابل باالحترام والتوقري رغم كثـرة       بفضلها   يتمكنو. رةـالدنيا واآلخ 

  .الطالبني
 ِدينـك  خِلصأَ (وألجل هذه القوة اخلفية لإلخالص، يقول الرسول        

كِْفكالْقَِليلُ ي ِل ِمنموا  ( وينبه أن تكون األعمال خالصة هللا        )١()الْعأخِلـص
   )٢(.)صأعمالَكُم فَإن اَهللا الَ يقبلُ من الْعمِل إالَّ ما خلَ

    جناحـه فوإن كان العمل جناحاً     . ه اإلخالص فإن كان العمل جسداً فروح 
  .فال جسد بال روح، وال يوصل إىل مكان جبناح واحد.  اإلخالصاآلخر
  :يئن موالنا الرومي يف كالمه اجلميلو

ايـبتد الَصـِإخ رملَه دمل جع         اـتد پِذير تتبِّ طَاعل رأَج  

چالص ِكهونرِغ ِإخترا ماح  طَاعناحي ِب   جنكُ جِم يفَالَح أَوِجي ِري پ 

 الرب اجلليل   اإلخالص يف أعمالك وأطوارك كلها كي يقبل      ب عليك: أي
؛ ألن اإلخالص جناح طري الطاعة، فكيف تطري إىل ساحة الفـالح            طاعاتك

  .دون جناح

                                                           
.١/٤٣٥؛ املسند للديلمي ٥/٣٤٢شعب اإلميان للبيهقي  )١
؛ األحاديث املختـارة    ٥/٢٧١؛ املسند للديلمي    ٥/٣٣٦بيهقي  ؛ شعب اإلميان لل   ١/٥١السنة للدار قطين     )٢

. ٨/٩٠لضياء الدين املقدسي 



 ١١٥ 

سعي فعبـدت اهللا    لقد بذلت ما بو   : وكالم مجيل آخر ليزيد البسطامي    
يزيـد إن خـزائن اهللا مـآلى        أبـا   يا  ": مث مسعت هاتفاً يقول   . ثالثني سنة 
ك يف باب احلق    ، استصغر نفس   تعاىل غي الوصول إليه  إن كنت تب  . بالعبادات

  . فانتبهت"وكن خملصاً يف عملك
. التوقي عن مالحظة اخلَلق يف العبـادة والطاعـة        : واإلخالص لدى البعض  

  . عدم ختطر اإلخالص نفسه: وآخرون. يان رؤية اخللق كلياًنس: وآخرون قالوا
إبعاد العمل عن كل مالحظـة وشـائبة،        : نعم، اإلخالص لدى هؤالء   

  .مجيع احلظوظ املادية واملعنوية باملراقبة املستدميةيان ـونس

 اهللا قلب مـن     استودعهبني العبد واملعبود     سر: واألصح يف اإلخالص أنه   
   )١(.هه من عبادبأح

ه بـاإلخالص، املـدح والـذم، التعظـيم         ه قلب يف نظر من تنب   يستوي  و
، بل حىت ترقـب الثـواب        ألعماله  أو والتحقري، معرفة الناس أو جهلهم به     

 اخلفيـة   ه، لذا فأحوال أمثـال هـؤالء      كل ذلك غري وارد عند     ...واألجر
  .والظاهرة سواء

قدوة  م علىِلصني املخلَصني، وصلّ وسلّهم اجعلنا من عبادك املخاللّ
 . املخلصني وأصحابهاملخلَصني وآله

                                                           
اإلخالص سر مـن    : " أخرب عن جربيل عليه السالم عن اهللا سبحانه وتعاىل، أنه قال           أن النيب   : ورد خرب مسند  ) ١

م الـدين، البـاب الثـاين يف        أخرجه احلافظ العراقي يف إحياء علو     ". سري استودعته قلب من أحببته من عبادي      
.٣/١٨٧املسند للديلمي : هذا املعىن يف حديث قدسي: وانظر. ٣٣٠من الرسالة للقشريي . اإلخالص



 ١١٦

  

א
  

جتنـب  : عرفت لدى أهل احلقيقة    االستقامة اليت تعين السداد واالعتدال    
  مجيـع  اإلفراط والتفريط يف كل األمور؛ يف االعتقـاد، يف األعمـال، يف           

يف ، بل حىت يف األكل والشرب، مراعياً السري          واألحوال والكالم  املعامالت
      بشرون يف العقـىب    طريق األنبياء والصديقني والشهداء والصاحلني، فهؤالء، ي

م فيـه    يف يوم خيـي    البشائروحتتفي م املالئكة صفاً صفاً، فيبتهجون ذه        
 العقبات من كل جانب، وذلك إلميام بربوبية اهللا         اخلوف واهللع وتتواىل فيه   

لوكهم مـسلك األنبيـاء يف       وعال، ولس  سبحانه وتصديقهم بوحدانيته جلّ   
ِذين قَالُوا ربنا   ِإنَّ الَّ : كما خترب به اآلية الكرمية    . إميام وأعماهلم ومعامالم  

 تحزنـوا وأَبـِشروا     الو  تخافُوا الِّئكَةُ أَ العلَيِهم الْم  لُنـزتت  ثُم استقَاموا  اُهللا
   .)٣٠:فصلت( ِبالْجنِة الَِّتي كُنتم توعدونَ

ـ اإل (ذاتيةويف مرتبة ال  . إقامة التكاليف : االستقامة يف مرتبة الطبع    ةني :(
ويف مرتبة  . االنفتاح للمعرفة : ويف مرتبة الروح  . طالع على حقيقة الشريعة   اال

 الصعوبة البالغة يف رؤية هذه املراتـب        ونلمس. تذوق روح الشريعة  : السر
:  مبغزى عميـق   ، حيث قال   ومعىن   ورعايتها يف قول ذلك العظيم روحاً     



 ١١٧ 

) ودِني هتبيمشرياً به إىل اآلية الكرمية       )١()ش  ـ ـفَاسِقمت    تـا أُِمـركَم 
 أو ليست مشاعره وفكره وأحواله وأطواره كلها كانت علـى           .)١١٢:هود(

: ؟ ويسأله صحايب جليل يريد النجاة والفوز بالسعادة األبدية قائالً          االستقامة
) ا رولَ اهللاِ يدِّ سِبهِ    ح ِصمتٍر أَعـ   : قَالَ .ثِْني ِبأَم  )٢() ثُـم اسـتِقم    ي اهللاُ  قُلْ ربِّ

 يف مجلتني اثنتني من جوامع الكلم، االستقامة اليت هي جـامع             فاختصر
  .أسس العقائد واألعمال

نعم، إن مل يكن سالك طريق احلق مستقيماً يف حالته، ضـاع سـعيه              
  .سأل عن إضاعته للزمان من غري طائلكما ي. وخاب جهده

 الطريق للحصول على النتيجة، فهـي        وزاد يف  بدايةالاالستقامة شرط يف    
أما يف اية السلوك فهي عوض معرفة احلق سبحانه ومثنها،          . منطلق الطريق 

 واجباً -وشكر لبلوغ معرفة احلق- يعد  .  
 يف البداية، ومراقبة    خلو احلياة من الروغان   : ومن أهم عالمات االستقامة   

النفس يف أثناء الطريق، والكف عن كل ما ال عالقة له باهللا سبحانه من فكر               
  . وسلوك

  :وما ألطف ما قاله أحد أولياء احلق
  ِهدايت ِيكُو سِر بر باشد ِكه       ِاسِتقَامت اَهِل ِز دانمي كَِس
  مرده اك پطَِبيعت اِخـوسِزاُ         ردهپس جان هِويت اَنوار با

أعلم أن أحد رجال االستقامة، قد أقام على رأس قرية اهلداية، كـان             : أي
                                                           

.٥٧الترمذي، تفسري القرآن ) ١
. ٤/٣٨٥؛ املسند لالمام أمحد ٦٢مسلم، اإلميان  )٢



 ١١٨

  .، فمات طاهراً من لوثات الطبيعةوأسلمها وديعة إىل األنوار الذاتيةيوِدع روحه 
نعم، على العبد أن يكون طالب االستقامة، ال طالب الكشف والكرامة،           

فأيهمـا  . ذي يطالب باإلستقامة والعبد مولع بـاخلوارق  ذلك ألن اهللا هو ال    
  ؟ني وراءههثالنظل ما يطلبه اهللا أم ما تعلقت به قلوبنا و: يفضل

 ن فالناً يسري على املاء ويطري يف اهلـواء،        إ: يزيد البسطامي يب  وملا قيل أل  
تسبح يف املاء، والذباب والطيور تطـري يف        كذلك  األمساك والضفادع   و :قال
يعوم أو تربع يف اهلواء،     هو  لو رأيتم أحداً فرش سجادته على املاء و       و "اهلواء

ـ              لـسنة  ل ةفال تقتدوا به حىت تنظروا ما يف أحواله مـن اسـتقامة ومطابق
 على خط االسـتقامة وميـدان        فريشدنا ذا إىل التواضع اجلم     )١(."النبوية

  .العبودية دون التحليق يف أجواء الكرامات واخلوارق
  :هي املرتبة األخرية لثالث مراتب) إىل اهللا(، يف طريق القربة االستقامة

 التقومي، يوفق السالك يف هذه املرتبة على تأديب نفـسه         : ل األول نـزامل
 بتوايل أدائه ألقسام اإلسالم النظرية والعملية، حىت جيعلها جزءاً ال           إىل حد ما  

  .يتجزأ من طبيعته
عد السالك عن املساوئ اليت ختص      اإلقامة والسكون، يبت  : ل الثاين نـزامل

 -كالرياء والسمعة والعجب اليت ال تأتلف قطعاً مع العبوديـة         -عامل األمر   
  .فيهذّب قلبه من الشرك وشوائبه

                                                           
ـ     : قال". ٢/٣٠١؛ شعب اإلميان للبيهقي     ١٠/٤٠حلية األولياء اليب نعيم     : انظر) ١  يلو نظرمت إىل رجل أعط

 من الكرامات حىت يرفع يف اهلواء فال تغتروا به حىت تنظروا كيف جتدونه عند األمر والنهي وحفظ احلدود                 
".وأداء الشريعة



 ١١٩ 

االستقامة، هذا املقام هو مقام انفراج أبـواب الـسر          : ل الثالث نـزامل
 ول الواردات اإلهلية باسم الكرامات    نـزلسالك طريق احلق، ونقطة قطب ل     

فاالستقامة ذا املعىن، وبالشكل املتعارف بني أهل احلق، هي         . واإلكرامات
 منخلعاً يف كثري مـن      )١(،"قدم صدق "ووفق  " يد اهللا "إدامة احلياة يف دائرة     

ل فيه  نـزاألوقات من العاديات، حيث إن هذا اإلقليم إقليم اخلوارق الذي ت          
 واملروج فيه ال تعرف القـر       فاألزهار فيه ال تذبل،    ...األلطاف اإلهلية غدقاً  

هذه الدميومة وعدم املوت تبينـها اآليـة        . بل ربيع دائم مقيم يزهر    .. واحلر
، )١٦:اجلـن ( سقَيناهم ماء غَـدقًا   ألاستقَاموا علَى الطَِّريقَِة    ِو  لَّوأَالكرمية  
أي إىل  يـشري إىل هـذه احلقيقـة،        ) قَيناهمس(بدالً من   ) سقَيناهمأ(فورود  

ـ . يعين املاء الغامر الكثري   ) غَدقًا(الدوام، كما أن     املوجودة يف  ) س(وكذا ال
أنتم لو طلبتم إقامة حيـاتكم      :  على الطلب تذكّرنا باآليت    ةالدال) استقَاموا(

، وحـافظتم    على التوحيد، وراعيتم العهود اليت بينكم وبني اهللا ورسوله        
  . هذا النبع دون انقطاععلى احلدود اإلهلية، سيسيل عليكم 

 يستِقيم ِإميانُ عبٍد    ال: ( يقول مشرياً إىل هذه احلقيقة     وسيدنا الرسول   
   و هقَلْب ِقيمتسى يتالح     هانِلس ِقيمتسى يتح هقَلْب ِقيمتسِإذَا  (: وكذا يقول  )٢() ي

ساِن تقُولُ اتِق اللَّه ِفينا فَِإنك ِإِن استقَمت        ِللِّر  أَصبح ابن آدم فَِإنَّ أَعضاَءه تكَفِّ     
ا ونقَمتاإاسنججواع تججو٣(.)ِن اع(  

                                                           
  .ِهمِعند ربِِّصدٍق ِر الَِّذين آمنواْ أنَّ لَهم قدموبشِّ و فوق أيِديِهماِهللا يد: مقتبس من اآليتني الكرميتني) ١
. ١/٤١؛ شعب اإلميان للبيهقي ٣/١٩٨املسند لالمام أمحد  )٢
. ٣/٩٦؛ املسند لالمام أمحد ٦٠الترمذي، الزهد  )٣



 ١٢٠

  : إذ يقول"أسعد خملص باشا"وأخرياً لنستمع إىل تذكري حيوي من 
  الصدق والثبات ضروريان يف االستقامة

  .انثبت قدمك يف املركز وطرف الربكار يف الدور

               هم اهدنا الصراط املستقيم، وصلّ وسلّم على سيدنا حممد للّاَ
  . أمجعني وأصحابهسيد املتقني وآله



 ١٢١ 

  

אא א א
  

مل األمـر أو الـسري الروحـاين،    التوكل هو مبدأ األحوال اليت ختص عا  
دائرة التربي من كـل قـوة       ، مث املضي قلباً يف       والثقة به  عتماد على اهللا  باال

وحول بشري ، ويف النتيجة إحالة كل شيء إىل القـدير املطلـق وبلـوغ               
 التوكل ويأيت بعـده     والذي يلي ..  وجداناً يف النهاية   االعتماد التام على اهللا   

  ".الثقة"ومنتهاه ".. التفويض"وبعده جبولة هو ".. التسليم"خبطوتني هو 
وشـعوره بـالنفور     كلياً  والثقة به  هللالقلب على ا   التوكل، يعين اعتماد  

وال توكـل إن مل يكـن       .  عن مالحظة أي قوة ومصدر كـان       واالمتعاض
إذ ال يوصل إىل التوكل احلقيقي طاملـا أبـواب          .  ذا املقياس   وثقة اعتماداً

  .القلب مفتوحة لألغيار
التوكل، رعاية األسباب دون خلل ضمن دائرة األسباب، ومن مث انتظـار            

اليت وصـفها   " التسليم"رة املطلقة علينا، إذ بعده خبطوتني هي مرتبة         تصرف القد 
" التفويض"، وبعدها بأقدام يأيت مقام      "كامليت بيد الغسال  "كثري من أولياء احلق     

فالتوكل مبـدأ   . الذي هو إحالة كل شيء إىل اهللا تعاىل وانتظار كل شيء منه           
وهـو مالئـم      منهما سعأووعليه فالتفويض   . مثرتهوالتسليم نتيجته والتفويض    

 ما هو أبعد من تربي اإلنسان من حوله وقوته والـذي هـو              للمنتهني، ألن فيه  



 ١٢٢

والشعور مبا فيه مـن     )  ِباهللا الَّ إِ قُوةَ والَ حولَ الَ( إىل أفق    مرتبة التسليم والبلوغ  
  . ا كل آن، وامتالك خزائن اجلنة اخلاصة وغناه "فيخم نـزك"

ما يف وجدانه مـن      ريك احلق يشعر بعجزه وفقره بتذك     سالإن  : ومبعىن آخر 
 عنك خذ   ال أستغين "ستمداد، وبعد إحساسه ما يقول      نقطة االستناد ونقطة اال   

  .اإلرادة واملشيئةو  القوةه إىل منبعويتوج" خذ بيدي.. بيدي يا إهلي
دنيويـة كانـت أو      ،فالتوكل هو اختاذ الفرد ربه وكيالً ألجل مصاحله       

 ألصالة اليت وراء هذه الوكالـة     باالعتراف  ل التفويض فهو اسم     أما. أخروية
  .بشعور وجداين

 يوصـد  اإلنسان على اهللا وما عنـده، و       التوكل أن يعتمد  :  آخر تعبريوب
ذا طرح البدن يف العبودية وتعلق       نعين، وميكن أن    أبواب القلب دون سواه   

  .القلب بالربوبية
  :عىن معرباً عن هذا امل"شهاب"يقول املرحوم 

  توكَّالَ علَيِه من احق خاب فَما    ِهكُلِّ مِراَْألي ِف ِنالرحم علَى توكَّلْ

كُناِثقًا وـِب وِبراصكِْمِه اِهللا وِلح     فُزـِب تا ـموهجرت هالَ ِمنفَضت  

ىل أيب   إ  اليت أرسلها   أراد هذا املعىن يف رسالته     عتقد أن سيدنا عمر     أو
فـإن  . ه يف الرضـى  أما بعد، فإن اخلريكلَّ   : "، جاء فيها  موسى األشعري   

١(." أن ترضى، وإالّ فاصرباستطعت(  
وهو حال الناس عامة     من زاوية أخرى فالتوكل اسم لالعتماد على اهللا،       و

                                                           
  .٢/١٧٠مدارج السالكني البن القيم  )١
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 أما التفـويض فهـو      ؛ حال املتنبهني إىل احلياة القلبية والروحية       هو والتسليم
هو حال أو مقـام خيـص أخـص         ، و والتدبري لق باألسباب عنوان عدم التع  

فسالك احلق الذي يسيح يف مساء التفويض، حىت لو كان منشغالً           . اخلواص
 من ضروريات وجوده يف دائـرة       ذا االشتغال ظاهراً بالتدبري واألسباب، فه   

 اختـذ إذ خبالف ذلك لـو      .  تعاىل مأموريته جتاه احلق   ماألسباب، ومن لواز  
ابة  إىل د  يوامسباٍز  ، فإنه يتردى من مرتبة       حقيقة اً ومستنداً األسباب مرتكز 
  .على األرضحشرية تزحف 

أن أحد أوليـاء    : تذكر كتب املناقب احلادثة اآلتية املتعلقة ذه املالحظة       
احلق لدى انفعاله الشديد يف أثناء اختاذه التدبري ضمن دائرة األسباب، مسـع             

  :هاتفا يهتف به
  ىهلْكَ التدِبِريي ِف ِإنَّ أَمرا كلَ رتدبِّ الَ   

  ِمنكَا لَك أَولَى نحن لَينا ِإمراَْأل ِضفَوِّ 
الذي يعين التجرد من جلَبة األسباب وعدم فسح اال         " ترك التدبري "فإن  

ال يقـدر عليـه إالّ      و عامة الناس    ال يطاله للوسائط يف القلب، عمق عظيم،      
  .  وهم بني اخللقين يستمسكون بعالقتهم مع احلق سبحانهالرواد األفذاذ الذ

لعامة " توكلٌ" هو   سباب مع التوسل ا   إن عدم إعطاء التأثري احلقيقي لأل     
 " وثقـةٌ  تفـويض " ملن انتبه إىل ما وراء حجب األشياء، و        "تسليم"، و الناس

وما ألطف ما يقولـه الرسـول       .  كلٌّ حسب درجته   ألهل السكينة واألمان  
لَو : ( عندما يربط اإلرادة واجلهد والعمل والتفويض والتوكل معاً         احلبيب



 ١٢٤

 كُن كُملَى اهللاِ   أَنكَّلُونَ عوت ما      تكَم مِزقْتكُِّلِه لَروت قح   قزرو    يـدغت ـرالطَّي
   )١(.)ِخماصا وتروح ِبطَانا

  :جتهوكل فرد يأخذ حظاً من فهم هذا الكالم النبوي حسب در
كما تشري إليـه    .  مبعناه العام  االعتماد على اهللا  : العوام يفهمون منه   - ١

 ويذكره موالنـا    )١٢:إبراهيم( الْمؤِمنونَ فَلْيتوكَّل وعلَى اهللاِ اآلية الكرمية   
 : الرومي مقتبساً من احلديث الشريف

 كُّلگَروت سربهب ِاين         تـربس مت هنسپ مغتيرسب  

  )٢(ببند ترـاُشي زانو توكُّلْ اـب        بلَند بآواِز يغمبر پفتگُ
فقد . مهما كان التوكل مرشداً ودليالً، فرعاية األسباب سنة نبوية        : أي

   )٣(.لـوكّـلها وتعقِِا ول ـادى الرسـن
أما الذين ميضون حيام يف سفوح القلب والروح ويتربأون مـن            - ٢
حال امليت بيد   : م وقوم مستسلمني إىل حول اهللا وقوته، فيفهمون منه        حوهل

 ِإن كُنتم مـؤِمِنني   ا  فَتوكَّلُو وعلَى اهللاِ : الغسال، وتذكّرنا به اآلية الكرمية    
  .)٢٣: املائدة(

 أما الذين جيولون يف ذرى الفناء يف اهللا والبقاء باهللا، فهؤالء يفهمونه             -٣

                                                           
رك ؛ كتاب الزهد البن املبـا     ١/٣٠،٥٢؛ املسند لالمام أمحد     ١٤؛ ابن ماجة، الزهد     ٣٣الترمذي، الزهد   ) ١

).والنص منه (١٩٧
  .٩١٢ب/٥٠ص/١ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل) ٢
الترمذي، صـفة   ). اعقلها وتوكل : يا رسول اهللا هل أدعها وأتوكل؟ فقال      : جاء رجل على ناقة له، فقال     ( )٣

.٢/٥١٠؛ الصحيح البن حبان ٦٠القيامة 
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ِحني )  وِنعم الْوِكيلُ  حسِبي اهللاُ : ( الذي قال  دنا إبراهيم   كسي" تفويضاً"
كما هو  " ثقة" أو يفهمونه    .غين عن سؤايل  ه حبايل ي  علم أي   )١(،أُلِْقي ِفي النارِ  

  معنـا  ِإنَّ اهللاَ تحـزنْ    الَ الـذي قـال      احلال لدى مفخرة اإلنسانية     
 فم على سقطت ظالل األعداء     حينماغ   يف ثقة تامة واطمئنان بال     )٤٠:التوبـة (

والقرآن .  الرهيبة اليت أرعبت اجلميع    م بتهديدا " ثور "الغار وارجتت جنبات    
  فَهو حـسبه   علَى اهللاِ ومن يتوكَّلْ   : الكرمي يبني هذه احلقيقة بقوله تعاىل     

   .)٣: الطالق(
 هذا  هذه املرتبة وفّى  أمسى املراتب، والثقة أعلى املقامات، فمن بلغ        التفويض  
 جبميع مشاعره الظـاهرة      أيضا يذوب بعقله ومنطقه وعقيدته، بل    ال  املقام حقه،   

  . يف أوامر احلق تعاىل وإشعاراته، حىت يصبح مرآة جملوة هللا تعاىل والباطنة
  : وهلذه املرتبة اليت تفوق املراتب، أماراا اخلاصة ا، نذكر منها

  .تدبري ضمن التقديرالسكون والطمأنينة برؤية ال - ١
 .العلم بأن إرادته ظلٌ لإلرادة احلقيقية والتوجه إىل األصل - ٢
 .استواء القهر واللطف لديه وإبداء الرضا جبميع كيانه بالقضاء - ٣
  : يرسم خطوط التفويض كاآليت"صاحب املنهاج"و

  فا    فإن شاء أحياين وإن شاء أتلَوكّلت إىل احملبوب أمري كلَّه  

  :"واصف اندروين" من آخر وكالم مجيل
  البد أن سيظهر حكم القدر

                                                           
  .١/١٩؛ حلية األولياء اليب نعيم ٢/٣٠ان للبيهقي البخاري، تفسري القرآن آل عمران؛ شعب اإلمي: انظر) ١
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ض األمر إىل احلق وال تتأمل وال تتكدرففو.  

أمجل ما قيل يف التفويض هو ما قاله إبراهيم حقـي يف قـصيدته              من  و
  : اليت مطلعها- رسالة التفويض -" تفويض نامه"

  تعاىل جيعل الشرور خرياتاحلق 
  ال تظنن يفعل غري ذلك

   فالعارف يشاهده
موالي ما يفعل لنر   

   األمجله هوما يفعل
  كن متوكال على احلق

ض األمر إليه  وفوح نفسكِرت  
  كن صابرا راضياً

موالي ما يفعل لنر   
  )١(." األمجله هوما يفعل

حممدنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك املصري، وصلى اهللا على سيدنارب  
  . وعلى آله وأصحابه أمجعنيسيد املرسلني

                                                           
.١/١٤٩ص ) ةتركي( إلبراهيم حقي همعرفتنام )١
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א
  

فهو أهم غاية للخلق، والبعد احلقيقي      .  املزاج، الطبع، السجية    هو اخلُلق
 مـستهدفاً " اخلَلـق "وتصرف إرادة اإلنسان على حقيقـة       ،  اجلبلّيللخلق  

فمن أحسن استعمال هذا التصرف وألبس اخلَلـق لبـاس           .خالق اإلهلية األ
  . سهلت عليه مجيع األعمال الصاحلة" اخلُلُق"

وال يتباينان يف األساس من حيث      . اخلَلق واخلُلق يأتيان من جذر واحد     : نعم
 اخلارجية، ملا له مـن معـىن        ك باحلواس إالّ أن اخلَلق، يرى بالبصر، ويدر     . البنية

بينما اخلُلق، هو أصل وحمتوى     . املادة املتعلقة باهليئة والشكل واهليكل    تغلبت عليه   
درشعر باومعىن يمثّل بالروححاسيسألك بالقلب، ويوي .  
إالّ طبعـه    ظهر هويته احلقيقيـة   ي جمهول بواجهته اخلارجية، ال      اإلنسان

والناس مهما ظهروا مبظاهر خمتلفة، فإن طبعهم وسجاياهم        . ومزاجه وسجيته 
وقد عبر عن هذا شاعر جـاهلي       . ال بد أن تكشف عنهم يف يوم من األيام        

  :بقوِل عارٍف

  )١(تعلَِم الناِس علَى ىتخفَ خالَها نِْإو      خِليقٍَة ِمن امِرٍئ دِعن تكُن ومهما 

وبتعبري آخر، إن اخلُلق يصحح مجيع تـضليالت املظـاهر وخـداعات            
                                                           

  . ٢/٤٩٢خزانة األدب للحموي : انظر قول زهري بن أيب سلمى هذا يف) ١



 ١٢٨

 يذكر  حينما ويف احلقيقة    .األشكال فيكون مترمجاً خلفايا ذات اإلنسان نفسه      
"اخلُلق "لكة  يصبح لق بعض اخلُ  كانولكن ملا    األخالق احلسنة،     معه ذكرتم 

  تباعاً دريف طبيعتنا،   عمق  جزء من  مبرور الزمان، فيتحول اخلري وكذا الشر إىل      
 إالّ أننا هنا نقـصد      ،"األخالق السيئة "و" األخالق احلسنة  ":هوتقسيم آخر   

    . وحدها"األخالق احلسنة"
 زاد يف اخلُلق     عليك فمن زاد " اخلُلق احلسن " للتصوف هو    إن أوثق معيار  

 يف التصوف، أما احلاالت اخلارقة واملقامات احملرية والتصرفات الفائقة          عليك
على طاقة البشر، حىت لو عدت أزاهري اخلُلق احلسن ومثراته فال قيمة هلا ما مل               

  .تقترن باألخالق احلسنة
 عنـدما   )١()قاًالِخياركُم أَحاِسنكُم أَخ :)  أما يقول صاحب الشريعة     

  ملؤمنني أفضل؟ أي ا: سئل
وِلم ال، فإن اهللا سبحانه وتعاىل، قد وصف أفضل عباده وأكـرمهم، يف             

 مع عظيم   )٢:القلم( خلٍُق عِظيمٍ  لَعلى وِإنكمقام التسلية واألمان والثناء بـ      
ة حاطاإل ال ميكن     حبيث إنك على خلق عظيم   : آالئه وعميم ألطافه عليه، مبعىن    

فيلفت األنظار إليـه بأخالقـه      . قرآين ومرتكزه اإلهلي  داه ال مب  وال إدراكه  به
خبلقه الذي يعد غايـة ِخلقتـه،       : الرفيعة السامية، ومبزاياه الروحية العالية، أي     

قه القرآين الذي بـدأ بـأول إنـسان         أي خبلُ .. ومنتهى هدفه ومعناه احلقيقي   
  .عصر النور واختتم به وتكامل حىت

                                                           
البخـاري،  : ويف الباب أحاديث كثرية؛ انظر مـثالً      . ٤/٢٧٨؛ املسند لالمام أمحد     ٣١ابن ماجه، الزهد    ) ١

.١٦؛ أبو داود، السنة ٦، اإلميان ١١رضاع األدب ال



 ١٢٩ 

لق الذي يأيت مبعـىن رسـوخ الـدين         إن ما نقوله من حقيقة، وهي اخلُ      
 جواب أمنا عائشة رضـي اهللا       والعيش به وامتثال القرآن دون خلل، يؤيده      

يِني عن خلُِق رسوِل    يا أُم الْمؤِمِنني أَنِبئِ   : (على استفسار سعيد بن هشام     عنها
كَـانَ     اهللاِ  خلُق نِبيِّ   فَِإنَّ قَالَت أَلَست تقْرأُ الْقُرآنَ قُلْت بلَى قَالَت        اِهللا

   )١(.)الْقُرآنَ

: ، تذكّر بالذات  املنـزلةومن جهة أخرى، فالكلمات اليت تشكل اآلية        
يـة، وفـوق اإلدراك،     أن هذه األخالق هي أخالق ذات أصالة إهلية، قرآن        

 هذه األخالق وظهورها، وفضال عن خصوصيتها باملخاطب        وتشري إىل جتلي  
قرآين عميق الغور الهويت السعة، ال يقاس بـأي نظـام           الكرمي، فإن خلقه    

  املـشار إليـه    خلقي آخر قط، وأن هذا اخللق السامي الرفيع فوق اإلدراك،         
مما يبني بوضوح أنه ال نظري له بني الناس ال          ". خلٍُق"بالتفخيم يف تنوين كلمة     

  .فهو نيب اخلُلق اجلميل بل أمجل من كل مجيل سابقاً وال الحقاً،

إنه من حيث مادته ومعناه، وظرفه ومظروفه، وخلقـه وخلقـه،           نعم،  
مفتوح للصاحلات كلها، إذ شرف بفطرة، وسجايا وملكات، مهيأة المتالك          

أعلـى عليـي    "مث سار إىل    . اخلريات مجيعها ومستعدة ألنواع العظمة كلها     
مقدراً أفضل تقدير ملواهبه األوىل هـذه، ومل يكتـف بالـسري            " الكماالت
 بل تنبهت مجيع األلطاف اإلهلية اليت جتلت فيه باألصـالة، ومجيـع             وحده،

 أُسوةٌ سوِل اِهللالَقَد كَانَ لَكُم ِفي ر     :الفيوض القدسية املقدسة بـقوله تعاىل    
األرواح الطاهرة وهـم     فأخذ بأيدي معاصريه ذوي      )٢١:األحزاب( حسنةٌ

                                                           
.٢؛ النسائي، قيام الليل وتطوع النهار ٣١٦؛ أبو داود، الصالة ١٣٩مسلم، صالة املسافرين ) ١



 ١٣٠

  .ب على تبعيتهم، ورفعهم أيضاً إىل ذرى شواهق تترتصفوة الصفوة

  :ويف لسانه جواهر األقوال
١.) أَخ كُماِسنأَح كُمار١(.)قًاالِخي(  
   )٢(.)إنّ العبد لَيبلُغ ِبحسِن خلُِقِه عظيم درجات اآلخرة (.٢
٣.) نسح لُقِة خامالِْقي مواِن يٍء ِفي الِْميزي٣(.)أَثْقَلُ ش(  

الـذين  ب الإلنسان إنساناً كامالً، فج   ويف يده وصفة ذات أسرار جلعل ا      
  .اق اليت جتول فيها املالئكةـاح م يف اآلفـيتبعونه وس

عـدم  : وقد خلُصت عالمةُ حسن اخلُلق، القويل والفعلي، باجلمل اآلتية        
ودرء  ..من آذوه، وتناسيهم حىت لو أبـصرهم      وغض الطرف ع  .. اإليذاء  

 خلٍُق عِظيمٍ  لَعلى وِإنكيقة  وال جرم أن الذي بشر حبق     .. السيئة باحلسنة 
:  مل ميتعض ممن وقف قبالته وقـال لـه         فهو.  هلو أفضل مثال هلذا    )٢:القلـم (
وال ممن نثر التـراب علـى       .. )٥(ردائهبأخذه حبجز   وال ممن آذاه    .. )٤(عدلا

بـل ناهيـك عـن      ... )١(وال ممن افترى على زوجته الطاهرة     ... )٦(وجهه
                                                           

.٦/٩٩، ٢/٢٥٠؛ املسند لالمام أمحد ١٦؛ أبو داود، السنة ١١الترمذي، الرضاع  )١
؛ كـشف   ٨/٢٤،٢٥ جممع الزوائد للـهيثمي      ؛١/١٩٧؛ املسند للديلمي    ١/٢٦٠املعجم الكبري للطرباين     )٢

. ٢/٢٦٠٢٦١اخلفاء للعجلوين 
؛ ٢٥/٧٣،  ٢٤/٢٥٣؛ املعجم الكبري للطرباين     ٤٥٢؛ املسند لعبد بن محيد      ٥/٢١٢املصنف البن أيب شيبة      )٣

 .٥/٧٥حلية األولياء أليب نعيم 
.١٤٢؛ مسلم، الزكاة ٢٥، املناقب، ٩٥البخاري، األدب ) ٤
.١٢٨؛ مسلم، الزكاة ١٩اخلمس البخاري، فرض ) ٥
.٦/٢١؛ جممع الزوائد للهيثمي ٢٠/٣٤٢؛ املعجم الكبري للطرباين ٨/١٤البخاري، التاريخ الكبري ) ٦



 ١٣١ 

 ذلـك ألن    )٣( وحضر تشييع جنائزهم   )٢(، مرضهم امتعاضه منهم، عادهم يف   
  .األخالق احلسنة لون طبيعته وبعد ِخلقته

كم ممن يظهرون خبلق مجيل، وليونة الطبع، و دعوى اإلنسانية، ولكـن            
األخالق احلسنة واللني يف حيام ال تعدو صورة مزيفة وبلورة قابلة للكسر            

هم احلقيقي، غضب بسيط،    إذ يكفي إلبراز وجوههم احلقيقية، وفكر     . حاالً
  .وشدة قليلة، وتعرض خفيف

لكن املزين صدراً باألخالق احلسنة، ال يبدل طوره حىت لـو وضـع يف             
.. جهنم، بل يعيش هناك أيضاً حليماً سليماً، حياور الزبانيـة ويـسامرهم           

  .يتحمل كل ما أصابه بصدر رحب وقلب واسع
وحىت لـو   . اسع فسيح إن القلب املفتوح لألخالق احلسنة شبيه مبكان و       

 غيظـه    فيـه   الدنيا فإنه يستطيع أن جيد موضعاً ليـدفن        تسعكانت مهومه   
 شد محاقـة   بل أ  أما ذوو األخالق السيئة، ضيقو الصدر فهم محقى       . وحدته

، فال جيدون قرباً يف األرض الواسع الرحب ليدفنوا         "قابيل"ال   أمث من الغراب 
  . هم وأحاسيسهم الذميمةظحدم وغي
  : قائلنيذا الفصلي هوننه

  باألخالق كمال اإلنسان " 
  ".باألخالق نظام العامل 

                                                                                                                   
.٥٦؛ مسلم، التوبة ١٥البخاري، الشهادات ) ١
.١/١٦٣؛ املعجم الكبري للطرباين ٥/٢٠١؛ املسند لالمام أمحد ٤أبو داود، اجلنائز ) ٢
. ٣-٢؛ مسلم، املنافقني ١٢ري سورة التوبة البخاري، تفس) ٣



 ١٣٢

وصلّ . هم عفوك وعافيتك ورضاك وتوجهك ونفحاِتك وأُنسك وقُربكاللّ
  . احملجلنير الغ وأصحابهوسلم على من أرسلته رمحة للعاملني وآله



 ١٣٣ 

  

אא
  

شـعور  : رفه أيضاً بأنه  وميكن أن نع  . ه التكبر ، عكس التواضع هو التذلل  
اإلنسان مبوقعه احلقيقي أمام احلق سبحانه، والسلوك وفقه، وتقييم مكانتـه           
لدى اخللق من زاوية هذا الفهم، وعد نفسه كأحد من الناس، أو كأي جزء              

بـروح  -وأيا كان التعريف فمىت ما تقبـل اإلنـسان          . من أجزاء الوجود  
ئ البيت، حجـر الرصـيف،      باب، موط عتبة ال أن تكون نفسه     -متواضعة
  : " آلواريلاإلمام"  اجلداول، تنب السنابل، متكّن أن يعبر كما عبرحصاة

  الكلّ حسن إالّ أنا
  . أناتنبوالالكلّ قمح 

 مـن أهـل     لدى أمسى املقامـات   مقبوال  فيكون مرفوع الرأس، مرموقاً     
ل يف حديثه الطيب اجلمي    أما يقول الصادق املصدق     . األرض والسماوات 

 ري مبعىن أن الكب   )١()عه اهللا ضرب و كّن ت  وم ه اهللاُ فع ر ع هللاِ واض ت نم(املسند إليه   
  . واملتكرب واملتواضع والوضيع يتناسبان تناسبا عكسياً

ويقـول  . ويرى البعض أن التواضع هو أن ال يرى اإلنسان يف نفسه قيمة           
 ..عاملتهم بإنكار الذات   وم نسانيتهمإهو احترام الناس مبا يليق ب     : البعض اآلخر 

                                                           
أحادث مـشاة يف املـسند      : وانظر. ١٠/٣٥٢؛ جممع الزوائد للهيثمي     ٥/١٤٠املعجم األوسط للطرباين    ) ١

  .٢/٣٥٨؛ املسند أليب يعلى ١٥٦؛ كتاب الزهد البن أيب عاصم ٣/٧٦



 ١٣٤

. مل يتغمده اهللا بعنايته سبحانه عناية فائقة      عد نفسه أشر الناس ما    أن ي : وآخرون
 جتاه أي نأمة داخلية لألنانية يف نفسه صغرية كانت أم           موقفاختاذ  : وآخرون

 وطرز  فهمهفكل واحد من هؤالء له      . كبرية، وبذل اجلهد خلنقها يف موضعها     
  .  األخري يتعلق باملقربني واملخلَصني أكثر، بيد أنتلقيه اخلاص

 وعلى عاتقه قربة ماء،     رأيت عمر بن اخلطاب     : قال عروة بن الزبري   
من نصب خباءته يف مقام     - يا أمري املؤمنني ال ينبغي لك هذا، فقال       : فقلت
حاشـاه  - يف نفسي خنوة     ا أتتين الوفود بالسمع والطاعة، دخلت     ملّ: -القرب

 أن أكـسرها،     فأحببت - نفهمها حنن نوعاً من الكدورة     أن تكون خنوة كما   
 وكذا محله   )١(. من األنصار فأفرغها يف إنائها     امرأةومضى بالقربة إىل حجرة     

 ..)٣(ن عاتبـه  مع وسكوته   )٢(ربـه على املن  ـولوم نفس . الدقيق على ظهره  
  .ر النفس والتواضعـكل ذلك من قبيل كس

املنورة، وعلـى ظهـره حزمـة        وهو أمري املدينة      أبو هريرة    ؤيور
   )٤(."فسحوا لألمري طريقاًالألمري، أي  طرقوا": حطب، وهو يقول

رضـي اهللا   ) حرب األمة ( عباس   نا ابن دفَ  ركب زيد بن ثابت      :وقيل

                                                           
.٢٤٤الرسالة للقشريي  )١
ين وما يل    الناس فحمد اهللا وأثىن عليه مث قال أيها الناس لقد رأيت            املنرب ومجع  ىأن عمر بن اخلطاب رق    روي  ) ٢

 يل القبضات مـن     نضبقَي ف  هلن املاءَ  بِذ أستع  من بين خمزوم فكنت     يل خاالتٍ  من أكال يأكله الناس إال أنَّ     
 يف نفسي شـيئا     ت قال إين وجد   ؟ إىل هذا يا أمري املؤمنني      قال مث نـزل عن املنرب فقيل له ما أردت         .الزبيب

  . ٣/٢٩٣الطبقات الكربى البن سعد .  منهافأردت أن أطأطىَء
.٤/٢٨٤؛ جممع الزوائد للهيثمي ٦/٣١٤تفسري القرآن العظيم البن كثري  )٣
. ٢٤٥؛ الرسالة للقشريي ٢/٣٣٠؛ مدارج السالكني البن القيم ٣/٣٥٥إحياء علوم الدين للغزايل  )٤



 ١٣٥ 

هكذا أُمرنا أن   : مه يا ابن عم رسول اهللا، فقال      : ليأخذ بركابه، فقال  عنهما  
مرنا هكذا أُ :  عباس فقبلها، وقال   ابننفعل بعلمائنا، فأخذ زيد بن ثابت يد        

   )١(.أن نفعل بأهل بيت رسول اهللا 
ومر احلسن بن علي رضي اهللا عنهما بصبيان معهم ِكـسر خبـز فاستـضافوه               

   )٢(.له وأطعمهم وكساهمنـزل وأكل معهم، مث محلهم إىل منـزف
تشاجر أبو ذر الغفاري وبالل احلبشي رضي اهللا عنهما، فعير أبـو            : وقيل

نه بقي يف قلبك مـن      إيا أبا ذر    :  فقال  فشكاه إىل النيب  . ذر بالالً بالسواد  
كرب اجلاهلية شيء، فألقى أبو ذر نفسه، وحلف أن ال يرفع رأسه حىت يطـأ               

  )٣(. ذلكبالل خده بقدمه، فلم يرفع حىت فعل بالل
  . والتواضعللمحويةوأمثال هذه احلوادث كثرية، كلها مناذج 

تاب اهللا اجلليل والسنة املطهرة ال تبقى لديه أية شبهة          إن من يستمع إىل ك    
فقوله .  على التواضع  حثهما لكثرة   واحملويةمن أن العبودية احلقة هي التواضع       

 خـاطَبهم  وِإذَا وناـرِض ه ألوِعباد الرحمِن الَِّذين يمشونَ علَى ا      :تعاىل
أَِذلَّـٍة  ، و  هلم صوت خالص زكي    )٦٣: انالفرق( ماالـس قَالُوا الْجاِهلُونَ

 ِمِننيؤلَى الْمع )٥٤:املائدة( فَسم وانعكس على      رقيق لطيف تفَ    نر يف قلوج
التفاتـة   )٢٩: الفـتح  (رحماء بينهم تراهم ركَّعا سجدا    وأيضاً  . سلوكهم

  .وتكرمة هلم تفوق التصور

                                                           
  .٢٤٤؛ الرسالة للقشريي ٤/١٤٦؛ اإلصابة البن حجر ٩٥تقبيل اليد البن املقري  )١
  . ٢٤٧ الرسالة للقشريي )٢
  .٢٤٧؛ الرسالة للقشريي ٢/٣٣٠مدارج السالكني البن القيم  )٣



 ١٣٦

  : درراً نفيسة أمام أنظار قلوبنا، منها وينثر املثل الكامل لإلنسان 
ِإنَّ اهللا أَوحى ِإلَي أَنْ تواضعوا حتى الَ يفْخر أَحد علَى أَحـٍد، والَ              ( .١

   )١(.)يبِغي أَحد علَى أَحٍد
 ار علَى كُلِّ   أُخِبركُم ِبمن يحرم علَى الناِر أَو ِبمن تحرم علَيِه الن          الأَ( .٢

   )٢(.)ٍن سهٍلقَِريٍب هيِّ
 ومن تكَبر   نييِّ درجةً حتى يجعلَه ِفي ِعلِّ     لَِّه درجةً رفَعه اهللاُ   من تواضع لِ  ( .٣

   )٣(.) درجةً حتى يجعلَه ِفي أَسفَِل الساِفِلني درجةً وضعه اُهللاعلَى اِهللا
 ويف  يين صـغرياً  بورا واجعلين يف ع   لين ص كورا واجع  اجعلين ش  هماللّ( .٤
٤(.)كبرياً ن الناسأعي(  

 حياته املباركة على     درر كثرية وكثرية، أما قضى    ـذه ال ـوأمثال ه 
   : فلنذكر نتفا منها؟ ذا النمطـه

   )٥(.يسلم عليهمالصبيان ف مير على  كان .   أ
   )٦(. فتنطلق به حيث شاءتيده وكانت األمةُ تأخذ ب . ب
   )١(.يف بيته يف خدمة أهله وكان  .ج 

                                                           
.١٦؛ ابن ماجة، الزهد ٤٨؛ أبو داود، األدب ٦٤مسلم، اجلنة  )١
.٤٥الترمذي، صفة القيامة  )٢
  .١١٢٩٩املسند لالمام أمحد رقم احلديث ) ٣
.١٠/١٨١؛ جممع الزوائد للهيثمي ١/٤٧٣املسند للديلمي  )٤
البخاري، االسـتئذان   ).  يفْعلُه  أنه مر علَى ِصبياٍن فسلَّم علَيِهم وقال كان النيب           عن أنس بن مالك     ( )٥

.١٥؛ مسلم، السالم ١٥
.١٣٣، ١/١٣١الشفا للقاضي عياض  )٦



 ١٣٧ 

  )٢(.يشترك يف العمل مع اآلخرينو .د 
  )٣(. ويعلف البعري،حيلب الشاةو، هيرقع ثوبو، هخيصف نعلوكان  .ه
  )٤(.يأكل مع اخلادموكان  .و
  )٥(.وجيالس املساكني .ز

   .ما يف حاجا)٧(األيتامو )٦( األراملوميشي مع .ح 
   )٨(.يعود املريض، ويشيع اجلنائز، وجييب دعوة العبدو .ط 

 إىل سيدنا عمر وسيدنا عمر بن عبد العزيز           فبدءاً بالرسول الكرمي  
مث إىل األلوف ومئات األلوف من األولياء واألصفياء واألبـرار واملقـربني،            

ـ     .. وأرباب القلوب العظام يف هذا العصر      .. سهكلهم ساروا على النهج نف
 الناقصون القاصرون   أما . مقياس العظمة يف الكاملني هو التواضع      إن: "أقرواو

                                                                                                                   
كان يكون ِفي ِمهنِة :  يصنع يف البيِت قالتئشة رضي اهللا عنها ما كان النيب عن األسود بن يزيد سألت عا( )١

جراْألذانَ خ ِلِه فإذا ِمسع٤٥؛ الترمذي، صفات القيامة ٤٠، األدب ٨البخاري، النفقات ). أه.
.٢/٢٤؛ السرية النبوية البن هشام ٢/٣٨٣املسند لالمام أمحد  )٢
.٦/٢٥٦؛ املسند لالمام أمحد ٧٨الترمذي، الشمائل  )٣
إذا أتى أحدكُم خاِدمه ِبطعاِمه فِإنْ لَم يجِلسه معه فلْيناِولْه أكْلَةً أو أكْلَتيِن أو لُقْمـةً أو                 :  قال عن النيب   ( )٤

هِعالَجو هرح ِليو هِن فِإنيت٤٢اإلميان ؛ مسلم، ٥٥البخاري، األطعمة ). لُقْم.
.١/١٣١الشفا للقاضي عياض  )٥
ـ  اللَّ  أِو الْقَاِئمِ  جاهد يف سبيل اهللا   مالْ واملسكني كَ  ِةلَمرَألاْ ىلَي ع اِعلس اَ  :عن أيب هريرة قال قال النيب       ( )٦ لَي 

ِماِئالصالن ه٤١؛ مسلم، الزهد ١البخاري، النفقات ). ار.
ـ       يم يف اجلنةِ  ِت الي لُاِفكَا و نأ قال رسول اهللا    ( )٧ ).  بينـهما شـيئا    جر هكذا وأشار بالسبابة والوسـطى وف

.٤٢؛ مسلم، الزهد ٢٥البخاري، الطالق 
. ٣؛ مسلم، املنافقني ١٢البخاري، تفسري سورة التوبة  )٨



 ١٣٨

مل  وبينوا الطريق إىل اإلنسان الكامل ملـن         )١("فميزان الصغر فيهم هو التكرب    
  .فقدوا مواهبهم الفطريةي

إن التواضع احلق هو أن حيدد املرء موقعه جتاه عظمة احلق تعاىل وال تناهيه،  
فالكاملون . املعىن هذا    ذاته ميلّك، و  غري احملدود   إىل املطلق  ال شيء  و أنه صفر ب

 بلغوا فطرة ثانية، هم متواضـعون يف        وبهالذين توغل هذا الفكر يف طبعهم،       
أجل، إن الذين حـددوا    . تامةالرزانة  مع ال  ة معهم  ويف حموي  عالقام مع الناس  

 حيام الدينيـة أو يف      موقعهم أمام اهللا سبحانه، هم يف توازن دائمي سواء يف         
  :عالقام ومعامالم مع الناس أو يف مراقبام النفسية اخلاصة م

جتاه الدين، فال إشكال هلم، ال مبنقولـه وال         ة  حموي فهم يف تواضع و    .١
القرآين الـنري    وإذعان بكل ما ثبت بالبيان       استسالم تام له  يف  ألم   .مبعقوله

وال سيما مـا      ما بلّغه الرسول  ارضون  والسنة الصحيحة واحلسنة، ال يع    
. حىت لو رأوا ما خيالف العقل والقياس والذوق والـسياسة         ثبت من أفعاله،    

 والقياس الصحيح والذوق    قومي ال  العقل ، ليس يف روح الدين ما خيالف      علماً
  . السليم والسياسة الشرعية

ال " ارضا تع إذا على النقل    ح العقلُ يرج: "وعلى هذا األساس، فما يقال    
فكما أنه ثرثرة أنانيني ال يعرفون احململ احلقيقي هلـذا          . حظّ له من التواضع   

 واألذواق  .احنـراف "  على الـنص    والقياس الرأيم  قدِّي ":اًالكالم، فإن فكر  
  .والكشوفات والكرامات اخلارجة عن طريق السنة الشريفة استدراج

                                                           
.الكلمات، اللوامع لبديع الزمان سعيد النورسي )١



 ١٣٩ 

مـا   يف متثيل    دائلحىت ألصغر الب    وهم كذلك يعتقدون أنه ال مساح      .٢
 هو خارج عن بيان الـشارع       على ما غلقون كلياً   نعرف بالتبليغ؛ لذا فهم م    

 يؤولوـا   ألذواقهم ومداركهم مالحظات خمتلفـة     عرضتوإذا ما   . اجلليل
   :جياواو بقصر باعهم يف األمر

كَمو اِئٍب ِمنالً عا قَوِحيحص     هآفَتو ِم ِمنِقي الْفَه١(ِمالس(  

 وهم كذلك مدركون متام اإلدراك أن ال خالص يف السبل املخالفـة             .٣
 لنويف احلقيقة   . جيدون أعظم منابع قوم يف العبودية هللا      و. للكتاب والسنة 

، فالـذين ال يـستطيعون      ويكون ملا سواه مسترقاً     حقاً  هللا  عبداً  العبد يكون
وما أمجل  . عبودية اخلالصة هللا  النجاة من ذل العبودية لغري اهللا ال ينتظر منهم ال         

 من دساتري القرآن الكـرمي      إن! اإلنسان أيها" : النورسي ما قاله بديع الزمان   
 مرتبة  إىلعظم منك فترفعه    أحتسنب ما سوى اهللا تعاىل       أن ال : حكامه الثابتة أو

 إذ.  حبيث تتكبر عليـه    األشياء من   يءعظم من ش  أنك  أحتسنب   العبادة، وال 
  )٢(." سواه تعاىل يف البعد عن املعبودية ويف نسبة املخلوقيةيتساوى ما

 إم ال يكلون مثرات سعيهم إىل أنفسهم قطعاً، وال يعدون ما تفضل             .٤
-بذل اجلهـد    ال جيعلون    و ، على غريهم  تقدماً لالمتحان    من قدم  اهللا عليهم 

ن سن ظ وال يعتمدون على ح   . تكبر على اآلخرين  لل  وسيلةً -بأية نية كانت  
  م وتوج ههم إليهم وال ينتظرون العِ    الناسالنـاس       و ون حـبض، بل يعد

ـ   ع احلق   إحسانفال يستغلون   . وتوقريهم هلم ابتالء من اهللا     م ليهم وسيلة حتكّ
                                                           

  .٤/٢٤٦للمتنيب يف ديوانه ) ١
.معة السابعة عشرة، املذكرة الثانية لبديع الزمان سعيد النورسياللمعات، الل )٢



 ١٤٠

  .ن حوهلممبم وسائل منة وأذى ناس، ملا يرون من أن ألطاف اهللا الب

يف  فهو أيـضاً     . اهللا صر خلُق  لقَ هو الباب الرئيس  إن التواضع   : اخلالصة
.  ينبـت يف التـراب     ردفالو.  الوسائل للتقرب إىل احلق وإىل اخللق      مقدمة

واملؤمن أقرب ما يكـون إىل اهللا يف        . واإلنسان حمصول األرض ال السماء    
ـ  )١(. واحد عـموضجود عندما يكون الرأس والقدم معاً يف        ـالس د ـ وق

، كلمـة   حممد  يدنا  ـكُتبت يف مستهل الدعوة السماوية املوجهة إىل س       
)عحمويتهزاً لتواضعه وـرم) ِهِدب .  

  حب وترضى، قنا إىل ما تهم وفّاللّ
  آمني. واجعلنا من عبادك املتواضعني

                                                           
.٢/٤٢١؛ املسند لالمام أمحد ٧٨؛ النسائي، التطبيق ٢١٥مسلم، الصالة : انظر )١



 ١٤١ 

  

א
  

ومعناها العريف؛ جامع ملـزيج مـن املعـاين         . الشباب، البسالة  الفتوة تعين 
والعلم والتواضـع   والفعاليات،كالكرم والسخاء والعفة واألمانة والوفاء والرمحة       

 سـالك   امقام من املقامات اليت مير عليه     وهي  .  وغريها من احلقائق   ..والتقوى
  . ولونٌ من ألوان الفقر والفناء، وصوت من أصوات الوالية،احلق

 اآلخرين، وحتمل أنواع األذى     على خدمة والفتوة عنوان االنقطاع التام     
 حسن اخلُلق، ولونٌ آخر      لسعة عميق واآلالم دون إبداء أي ضجر، وهي بعد      

  .للمروءة
هي : وعند البعض . وأصل الفتوة، من الفىت، وهو الشاب احلديث السن       

 والترمجة .رمز التصدي ألي نوع من أنواع الفساد، وعنوان العبودية اخلالصة       
 ِهمِإنهم ِفتيةٌ آمنوا ِبـربِّ    : البليغة والبيان الصداح هلذا املعىن هي اآلية الكرمية       

وربطْنا علَى قُلُوِبِهم ِإذْ قَاموا فَقَالُوا ربنـا رب الـسمواِت            وِزدناهم هدى 
  .)١٤-١٣: الكهف( ِإلَها لَقَد قُلْنا ِإذًا شطَطًا رِض لَن ندعو ِمن دوِنِهَألوا

 )٦٠:األنبياء( ِإبراِهيم هسِمعنا فَتى يذْكُرهم يقَالُ لَ     قَالُوا :أما قوله تعاىل  
فيبني قوة رجل الفتوة احلق، وتأثريه يف اتمع الذي يعيش فيه، وهو الـذي              

  .مهّته اإلنسانية قاطبة، وأمة وحده، وشخصية تفوق الفردية



 ١٤٢

 جن فَتيانَ عه السِّ م لَـودخ: قوله تعاىل أما ما ورد من كلمة فىت يف        
 وقَالَ ِلِفتياِنِه اجعلُواْ ِبضاعتهم ِفي ِرحاِلِهم لَعلَّهم يعِرفُونها        و )٣٦: يوسف(
، بل هم شباب    فتوم و تهمشجاعب يف معرض اإلشادة   فهو ليس    )٦٠:يوسف(

  .م خدام مأمورونأاعتياديون ورمبا أقل من ذلك، واألصح 
 .هد النـور إىل اآلن    ولقد ذكر الكثريون أقواالً كثرية حول الفتوة منذ ع        

أن : وآخرون قـالوا  .. )١(أالّ تنافر فقرياً وال تعارض غنياً     : فهي لدى بعضهم  
.. إمرار العمر يف عداء شديد مـع الـنفس      : وآخرون.. )٢(تنصف وتنتصف 

نسيان الفرد نفسه والتفكري مبن تبعه متـضرعاً إىل اهللا يف الـدنيا             : وغريهم
ـ   أي باطل كان وكسر كل      القيام ضد : وآخرون).. يتأم،  يتأم(واآلخرة ب

حتمـل األذى   : وآخـرون ..  الطريق إىل املعبود احلق من األصـنام       يسدما  
واملساءة اليت تعود إىل نفسه وانتفاضته انتفاضة األسد اهلصور يف احلقوق اليت            

تقـصري يـصدر مـن      التأوه واألنني ألصغر    : وآخرون.. ختص اهللا سبحانه  
وأن يرى نفـسه يف     .. خرين من آثام  ما لدى اآل  شخصه، وغض الطرف ع   

ن قرب م وأن ت ..  مراتب الوالية لآلخرين    عن  لدى حبثه  ،أدىن مراتب العبودية  
كرم من يؤذيك، وان يكون يف املقدمة عند اخلدمة والعمل ويف            يقصيك، وت

  .منتهى املؤخرة لدى أخذ األجرة
ن ن هناك من أرجع هذه األوصاف إىل أربعة أسس، حسب بيـا           إهذا و 

  :سيدنا احليدر الكرار 

                                                           
  .٣٦١قاله اجلنيد، الرسالة للقشريي  )١
.٣٦١قاله احملاسيب، الرسالة للقشريي ) ٢



 ١٤٣ 

  .قدرةالعفو عند امل - ١
 .احللم واألناة عند الغضب واحلدة - ٢
 . حىت لألعداء واإلنصافاإلحسان - ٣
 .اإليثار ولو يف اخلصاصة - ٤

 قد نسجت نسجاً دقيقاً على هـذه        ويف احلقيقة إن حياة سيدنا علي       
  .األسس

ه الشديد   وعفوه عن املستسلم له وتأمل     )١(أجل، إن معاملته حبق ابن ملجم     
 وقضاء عمره باإليثار، حىت كـان       )٢(.لدى مساعه مبقتل خصمه من الصحابة     

للفتوة يف أحواله    مثاالً    فكان   )٣(يلبس ثوب الصيف يف عز الربد والشتاء        
 والَ عِلـى  ِإالَّ فَتى الَ(:  فىت حقاً حىت قال عنه الرسول األعظم      و،  كلها
فيراً، وعاش       فق )٤()الِْفقَار ذُو ِإالَّ سلد طاهراً مطهيهاً م نـزد و هاً، نــز

فقد كان متبعاً   . ن الدنيا دون أن يتلوث بشيء منها      عشجاعاً باسالً، وارحتل    
 من احلق تبارك وتعـاىل      اتباعاً تاماً للجواب الذي تلقاه سيدنا موسى        
تعيد نفسك طـاهرة كمـا      : "حول سؤاله عن الفتوة، حيث قال لكليم اهللا       

  ".طاهرةتسلَّمتها 
توجيـه  : برز أمارة للفتوة وأصلح مرقاة إىل اإلنسان الكامل هو        أنعم إن   

                                                           
.١١٨/ ٤أسد الغابة البن األثري  )١
.٩/١٥٠وائد للهيثمي جممع الز )٢
.٩/١٢٢جممع الزوائد للهيثمي  )٣
؛ ميـزان االعتـدال للـذهيب       ١٠/٢٦٤؛ عون املعبود للعظيم آبادي      ٣٦٧األسرار املرفوعة لعلي القاري      )٤

٥/٣٩٠.



 ١٤٤

اإلسالم، إىل التوحيد    فكرو  التوحيد  لتقبل لقة خِ هيأةامل مجيع لطائف الروح  
ـ با لسعة القلب ورح   واالنفتاحاحلقيقي،   ظـوظ النفـسية    متجـاوزاً احل  ه  ت
 باألسباب الذي    التوسل سوى  شيء كلعلى  ، مع االنغالق التام     واجلسدية

 ما ميكن أن يزعـزع رؤيـة         وصد كل  ، يف الدنيا  ههو من ضروريات توظيف   
 فمن عجز يف البداية عن إبراز هذه        . منذ البداية   فكر وشعور  احلق تعاىل من  

 الـدنيا   إىلالفعالية، ومل ينسلخ عن ميول النفس واهلوى والشيطان وامليـل           
  .وحمبتها وحظوظ النفس لن يبلغ ذروة الفتوة

  )قاف( الفتوة مير من جبل نـزريق كط
  هل البسيطـ يف السأين منه من يتعب

، وصلّ وسلم على سيدنا ِرنا رشدامحةً وهيئْ لَنا ِمن أَمدنك رربنا آِتنا ِمن ل
  . ذوي اإلحسان والوفاء وصحبهحممد املقتدى وعلى آله



 ١٤٥ 

  

א
  

ـ  الصدق الذي يرد مبعىن التفكري الصائب، ا       ، الـسلوك   سديدةلكلمة ال
عن كل ما ال يطابق الواقع، خمططاً        القومي، هو كون سالك احلق يكف نفسه      

.. حياته وفق الصدق واالستقامة، حىت يكون مثاالً أميناً للـصدق والوفـاء           
وبتعبري آخر جعلُه الصدق جزءاً من طبيعته، وملكةً يف مـشاعره وتفكـريه             

لشخصية إىل معامالته مع اآلخرين، ومن      وكالمه وسلوكه، بدءاً من حياته ا     
 :شهادته باسم إعالن احلق، إىل مزاحه وهزله، كي يصدق عليه قوله تعـاىل            

 عواْ مكُونو اِدِقنيالص )متحرياً الصدق يف حميطه الذي يعيش       )١١٩: التوبة 
    طلق عليه عند اهللا     فيه، ولدى أصحابه، حىت ي"كما ورد يف احلديث     "يقاًصد 

 سواء يف تصوراته وتفكريه أو يف       كاذباًوخبالف ذلك فالذي يعيش     . يفالشر
سلوكه ومعامالته، ويمضي حياته مبا ال يطابق الواقع، يطلق عليه يف املـأل             

   )١(."اباًكذّ"األعلى 
 م طريق موصل إىل احلق سبحانه، والصادقون هم املرشحون         الصدق أقو

 ولبـه، وأصـوب حمـك       الصدق روح العمل   ...احملظوظون هلذا الوصال  
 وسـكان   ،وبالصدق يتميز أهل اإلميان من أهل النفـاق       .. الستقامة الفكر 

                                                           
   .٨٠؛ أبو داود، األدب ١٠٥-١٠٣؛ مسلم، الرب ٦٩البخاري، األدب : انظر) ١



 ١٤٦

وبفضل هـذه   . أنبياءبالصدق صفة نبوية ملن ليسوا      .. اجلنان من أهل النريان   
   . يف النعم نفسهاصفة يبلغ اخلدمة مرتبة املشاركة مع السادةال

      لة اإلهلية يف أول ظهورها      الرسا هى هذ وقد أثىن اهللا سبحانه على الذي لب
والَِّذي  :وصدق ا، وصدق مبلّغها، بصفته الصدق، وذلك يف قوله تعاىل         

  .)٣٣:الزمر( دِق وصدق ِبِهجاء ِبالصِّ
 حىت يف    تكامل عمله وسلوكه، وأن يقول احلق       الفرد هو أن يصون  الصدق  

باينة الـسر والعالنيـة      لئال يقع يف م    ،، اليت ال ينجيه إالّ الكذب     مواطن اهللكة 
وإن وقع فيها قضاًء وقدراً يضطرب متلويا ومتقلباً من حـال           . والظاهر والباطن 

الصادق ": ، حىت يصفه اجلنيد بقوله    طابق فكره مع عمله وتصرفه    تيإىل حال كي    
   )١(."يتقلب يف اليوم أربعني مرة، واملرائي يثبت على حالة واحدة أربعني سنة

هو استواء السر والعالنية، والباطن والظـاهر يف        إن أدىن مراتب الصدق     
. تليها مرتبة، الصدق يف الشعور والتفكر والتصور والنيـات        . األحوال كلها 

 الصدق واالستقامة يف مجيع     حييدون عن وعلى هذا فالصادقون هم أبطال ال       
 مسددون حنو احلـق     -حقاً-والصديقون هم أولياء احلق     . أقواهلم وأحواهلم 

  .م وتصورام ومشاعرهم وتفكريهم، بل حىت يف مالحمهم وسيماهميف خياهل
كات والقابليات، يف السلوك والعزم والوفاء والعمـل        لَإن توجيه مجيع املَ   

والتعامل، هو صدق كامل ووفاء خالص، وصفة نبوية يف الوقـت نفـسه،             
 ِهيم ِإنه كَـانَ   واذْكُر ِفي الِْكتاِب ِإبرا    :حىت يقول اهللا حبقهم يف كتابه املبني      

، إذ  )الـصدق (إىل هذا الوصف الرفيـع       ملفتاً النظر    )٤١:مرمي( ِبيان يقًاِصدِّ
                                                           

  . ٣٣٦الرسالة للقشريي ) ١



 ١٤٧ 

   .هـرف اىل كمالـالذكر مطلقاً يص
الصدق يتقدم مجيع صفات األنبياء العظام عليهم السالم، وهـو أقـوى            
حمرك ومؤثر يف مسلك الدعوة إىل اإلميان والقرآن يف كل عصر، كما أنـه              

حىت . ق بطاقة اعتماد يف العامل اآلخر لكل مؤمن، وأنفذ وثيقة ومستند له           أوث
هـذَا يـوم ينفَـع      : يلفت ربنا اجلليل نظرنا إىل هذه احلقيقة بقوله تعاىل        

مقُهِصد اِدِقنيالص )١١٩:املائدة(.  
فالصدق هو الذي أوصل األنبياء واألصفياء واملقربني إىل أعلى علـيني،           

 سنام القمم، وغدا لرقيهم املعنوي برقاً وبراقاً ، والكذب هو الـذي             وذروة
واألفكار إمنا حتـوم بأجنحـة       .أردى بالشيطان وأعوانه إىل أسفل السافلني     

وأنواع السلوك القومي إمنا تنشأ وتترعـرع        . واجلدارة لقيمالصدق فتبلغ أفق ا   
  .يف أرض الصدق والوفاء

    ستجاب بقدر أدائها بالصدق، حيث     والدعوات والتوسالت إمنا تقبل وت
 نعم، الصدق يؤثر كتـأثري    . تبلغ عرش الرمحة كأا مقترنة باالسم األعظم      

يزيد البسطامي عن االسـم األعظـم       وملا سئل أبو    . إكسري االسم األعظم  
ماء احلسىن ألريكم األعظـم منـها       ـغر من األس  ـأروين امساً أص  : الـق

راً هو الصدق، فإذا ما دعي أي       ـم األعظم مؤث  ـإمنا جعل االس  ": وأضاف
   )١(."م أعظمـم من األمساء احلسىن بصدٍق فهو اسـاس

والصدق هو  ... الصدق هو الذي أسطع نور التوبة على جبهة آدم          
يـوم غرقـت الـدنيا      ) نـوح   (الذي أصبح سفينة جناة لنيب الطوفان       

                                                           
  .١٠/٣٩لياء اليب نعيم حلية األو) ١



 ١٤٨

  والصدق هو الذي جعل النار املتأججة لسيدنا إبـراهيم         ...بالطوفان
نعم، الصدق مفتاح ذو أسرار لفتح مغاليق ما وراء أسـتار           ). برداً وسالماً (

فالـذين  . الوجود، فريفع الذين يراوحون يف العاديات إىل خوارق العادات        
، والذي يستعمل ذلك املفتاح     ينقطع م السري  يدميون سياحتهم بالصدق ال     

 ترمن ا سـلطان     وكم هي مجيلة هذه الترنيمة اليت     . ال توصد دونه األبواب   
  :العاشقني موالنا الرومي لبيان هذه املالحظة العميقة

  زندي ِإنساِن ِدِل بر عجب ه ِچ       تندي ِمي جماِد بر عاِشق ِصدِق
  زد راُشكُوه پِيدريا بر  بلِكه         زد وكُوه عصا بر ىموس ِصدِق
  )١(زد راه رخشانْ خورِشيِد بر بلِكه       زد ماه جماِل بر أَحمد ِصدِق

، فلم العجب من تأثريه يف    ن صدق العاشق يؤثّر حىت يف اجلمادات      إ: يعين
قد أثّر يف اجلبل والعصا، بـل         وإن صدق سيدنا موسى      نسان؟ اإل قلب

يات الكرميـة    إىل ما هو ثابت باآل     يشري(حىت يف ذلك البحر املتالطم العظيم       
 وانفتاح  )٢(،إىل حية تسعى يف جبل الطور       حتول عصا سيدنا موسى      من

 فقد أثّر يف     أما صدق سيدنا أمحد      )٣(). بضرا يف البحر   اثنيت عشرة طريقاً  
   )٤(.مجال القمر بل حىت يف تلك الشمس الساطعة

ـ            دى وقد ربط القرآن الكرمي بآياته املختلفة، كون املؤمن مؤمنا حقاً، مب

                                                           
  .٢٧٧٦-٢٧٧٥-٢٧٧٤ب/٨٢٥ص/٥ج) فارسي (والنا جالل الدينمثنوي معنوي مل) ١
  .٢٠-١٧: سورة طه: انظر) ٢
  .٦٣: سورة الشعراء: انظر) ٣
  .إشارة إىل معجزيت انشقاق القمر وسكون الشمس) ٤



 ١٤٩ 

ه وعامله الداخلي بل مجيع أطواره وفـق الـصدق،          نسيقه لكالمه وسلوك  ت
 اآليات الكرميـة أن     أكدتوكذلك  . ومدى نسجه هلا مجيعاً حول الصدق     

وإلـيكم  . هذا التنسيق والتنظيم بالصدق هو أساس سعادة الدنيا واآلخـرة         
  :بعض اجلواهر الرباقة من البيان الصدق

١.  قُل رِخلِْني   بِّوقٍ        أَدِصـد جـرخِنـي مِرجأَخٍق ولَ ِصدخدم 
  .)٨٠:اإلسراء(

٢. ل ِلعاجٍق ِفي اوانَ ِصدآلي ِلسِخِرين )٨٤:الشعراء(.  
٣. ِّشببِّور ٍق ِعندِصد مقَد مواْ أَنَّ لَهنآم ِر الَِّذينِهم )٢:يونس(.  
٤.     ٍرهناٍت ونِفي ج ِقنيتٍق عِ    .ِإنَّ الْمِد ِصدقْعِفي م  ِليٍك مم ـِدرٍ ندقْت 

  .)٥٥-٥٤:القمر(
 مدخل الـصدق،    : لقد أشارت هذه اآليات الكرمية وذه العناوين       ،نعم

خمرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق، مقعد الصدق، إىل الطريق القومي           
وإىل  الطريق،   زادأشارت إىل طريق طويل، وإىل      . املمتد من الدنيا إىل العقىب    

  . نتيجة الطريق
حيث إن الدنيا كلها تعمل لآلخرة كنظام مهيب، وكمعمل عظـيم،           و

فهم عندما يباشرون بعمل، ويسافرون إىل بلد، أو يهاجرون إىل موطن، أو            
   ون الصدق يف جلوسهم وقيـامهم، ويالحظـون يف         حيلون يف أرض، يتحر

، مقعد  أطوارهم، مدخل الصدق، خمرج الصدق، لسان الصدق، قدم الصدق        
  . على حظوظهم األلطاففيعيشون مستهدفني اآلخرة مستمطرين. الصدق



 ١٥٠

فـالتفكري  ... إن كون املرء صادقاً يف النية والقصد يتقدم كـل شـيء           
. الصادق، والقرار الصادق، والسلوك الصادق هو أُوىل مراتـب الـصدق          

ن قـراره وعزمـه،     عالصدق، عدم تراجعه    على  وكذلك، يشترط ملن عزم     
  . كل ما خيل بتفكريه ويثنيه عن عزمهواجتنابه

لـيس إالَّ    الرغبة يف البقاء يف الدنيا واحليـاة فيهـا،            هي :واملرتبة الثانية 
: وهلذا أمارات، منها  . لنيل رضاه سبحانه وحده   زام باحلق ورفع شأنه، و    اللتل

أالّ يشهد من نفسه إالّ النقصان والتقصري، ودون الرضـوخ لزينـة الـدنيا              
 بسبب ختوفه عن الفنت     عدم العدول عن الطريق أو تغيري اجتاهه      و. غراءااإو

  .الدنيوية

جعل الصدق معرفةً وجدانيةً كاملة، وانعقاد طبيعة اإلنسان        : املرتبة الثالثة 
وهذه مرتبة عظيمة، هي مقام الرضا، وتعبر       . دوماً يف مجيع أطواره بالصدق    

ـ إل ربا وِبا  اِن من رِضي ِباهللاِ   ميِإلذَاق طَعم ا  : (عنه الكلمات الطيبة اآلتية    ِم الس
   )١(.)الًِدينا وِبمحمٍد رسو

 إن أعظم الصدق هو الرضى بربوبية اهللا سبحانه وبدين اإلسـالم            ،نعم
فالطريق إىل اإلنسان احلق ميـر      .  مرشداً ورائداً  نظاماً إهلياً، وبسيد األنام     

  . جداًمن حتمل هذه املسؤولية الثقيلة والعسرية
  :لنختم كالمنا ذا البيت اجلميل

  
                                                           

  .١/٢٠٨؛ املسند لالمام أمحد ١٨؛ النسائي، اجلهاد ٥٦مسلم، اإلميان ) ١



 ١٥١ 

  .إمنا يليق الصدق باإلنسان ولو أُكره
  .و املعني للصادقنيـفاهللا ه

  . وااستقام  مثا اُهللاذين قالوا ربنال اجعلنا من هماللّ
  .وصلّ وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه املستقيمني



 ١٥٢

  

א
  

االصطالح الصويف، اجتنـاب مـا ال       ويف  .  اخلجل، اِحلشمة  احلياء هو 
فاستناد هذا احلس إىل شعور احلياء      . يرضاه سبحانه خشية منه وخمافة ومهابة     

املغروز يف طبيعة اإلنسان جيعل ذلك الشخص رابط اجلأش وأكثر انـسجاماً            
 ،وال شك أن إمناء مثل هذا احلس، حس احليـاء         . دب واالحترام لألوموافقة  

األشخاص  وأ حرمه منه احمليط الذي   لدى  ساً، أو   عسري لدى احملروم منه أسا    
  .الذين أضاعوه

فهم من اإلشارات املذكورة أعاله إىلوميكن أن نقسم احلياء وفق ما ي:  
 احلياء الفطري، ويطلق عليه أيضاً احلياء النفسي، الذي مينع اإلنسان           .١
  .اقتراف ما يعيبه أو يستعار منهمن 
  . ل عمقاً مهماً لإلسالم الذي يشكّ احلياء الناشئ من اإلميان،.٢

وما أن يتغذى احلياء الفطري باحلياء املوجود يف روح الدين اإلسالمي،           
يف حني لو   . الً سداً مانعاً عظيماً جتاه العار والعيوب      حىت ينمو ويشب مشكّ   

ها، قد يتزعزع حتت تأثري بعض األحوال والـشروط،         اأنفرد اإلنسان بإحد  
  .مبا ينهار كلياًوينقلب على عقبيه ور

نعم، إن ما يف طبيعة اإلنسان من حس التضايق والتحرج ال يدوم إن مل              



 ١٥٣ 

 يرى أَلَم يعلَم ِبأَنَّ اهللاَ    : الذي توضحه اآلية الكرمية    يرب بالشعور اإلمياين  
 كَـانَ   ِإنَّ اهللاَ  :تعبر عنه اآلية الكرميـة    مبفهوم اإلحسان الذي     و )١٤:العلق(

.  ذلك ألن وجود احلياء ومنوه ودوامه مرتبط باإلميان        )١:النساء( ِقيبار علَيكُم
علَى رجٍل وهو يعاِتب أَخاه ِفي الْحياِء يقُـولُ          مر النِبي   ( :ويف الصحيح 

      أَض قُولُ قَدي هى كَأَنتِيي ححتسلَت كولُ اهللاِ    ِإنسفَقَالَ ر ِبك ر : عفَـِإنَّ   د ه
ميانُ ِبضع وسبعونَ   إلا(:  قال   ويف حديث آخر أنه    )١(.)مياِنإلالْحياَء ِمن ا  

ن احليـاء   إ : وعلى هذا يصح أن نقـول      )٢(.)مياِنإلشعبةً والْحياُء شعبةٌ ِمن ا    
نمـو  ي يف طبيعـة اإلنـسان،       -خبوءةامل  االخرى ريةاخل النوىك-الفطري،  

قه بنسبة تغذّيه وتقويته مبؤثرات املعرفة اليت جتعل اإلنسان         ستوي على سو  يو
إنساناً، حىت يصبح بعداً للحياة القلبية والروحية، ويقيم سداً مانعاً لكثري من            

 هـذا الـشعور باإلميـان       وخبالفه أي إن مل ينم    . الطائشةنـزوات النفس   
لعماء باالنغماس يف   واملعرفة، ومل يقو بشعور اإلحسان، ودفع إىل الضمور وا        

متاهات نفسانية، فال حمالة من وقوع ما يندى له اجلبني يف مستوى الفـرد              
فخر اإلنسانية، ومثال احلياء، ينوه إىل هـذا         والرسول الكرمي   . واتمع

  )٣(.) فَاصنع ما ِشئْتتستِحِإذَا لَم : )  األمر يف قوله
ن هذا القرب فإن حياة القلـب ال        احلياء واحلياة كلمتان متناظرتان، وم    

 من قوة خلُق احلياء الذي ينشأ وينمو بوابل مـن           اكون إالّ حسب ما فيه    ت
                                                           

.٦؛ أبو داود، األدب ٥٩؛ مسلم، اإلميان ١٦ البخاري، اإلميان )١
؛ أبو داود،   ٣البخاري، اإلميان   : مع اختالف طفيف  : وانظر. ١٦؛ النسائي، اإلميان    ٥٧،٥٨مسلم، اإلميان   ) ٢

.١٤السنة 
  .١٧؛ إبن ماجة، الزهد ٦؛ أبو داود، األدب ٧٨، األدب ٥٤البخاري، األنبياء  )٣



 ١٥٤

يوجـد  وكـذا    وتدوم مبقوماا احلياةنعم، إمنا تستمر. مطر اإلميان واملعرفة  
  .، وإالّ فال حمالة ينقرضانا مبقوماتهاحلياء وحيي

ء ورؤية التقصري، فيتولد مـن      رؤية اآلال : "ئل اجلنيد عن احلياء، فقال    س
 أي أنه حالة قلق برؤية آالء اهللا سبحانه املادية          )١(."بينهما حالة تسمى احلياء   

  .واملعنوية اليت تنـزل علينا جبنب تقصرياتنا ونواقصنا جتاهه سبحانه
 الدائم يف القلـب   بالتوحش  واحلياء لدى ذي النون املصري هو الشعور        

   )٢(.لعودة إىل مراقبة توجهاتناقة، وامن األطوار غري الالئ
علـى الـسر    تنظيم اإلنسان حلياته وفق علمه باطالع اهللا        : ولدى آخر 

فقـد ورد يف األثـر      .  سبحانه له أساساً يف حياته      معامالته والعالنية، واختاذ 
 مين  يتك إن استحي  سليمان الداراين يقول قال اهللا عز وجل إن        كان" :اآليت

 ومن املفيد أن نذكّر هنا بقول اهللا سبحانه لسيدنا          )٣(."ك الناس عيوب  أنسيت
 وِإالَّ النـاس  فَِعِظ ِبِه اتعظَت ِنِإفَ نفْسك ِعظْ ىِعيس يا " : وهو  عيسى
   )٤(."يِمنِّ فَاستِح

  :وهناك تقسيمات أخرى خمتلفة يف موضوع احلياء، نذكر منها
  . األمر بالغفرانء حلني جمي،املترشح من أطوار سيدنا آدم " الزلة"حياء 

كحياء املالئكة الذين يسبحون الليل والنهار ال يفترون،        " التقصري"وحياء  

                                                           
.٣٤٥ريي الرسالة للقش )١
".احلياء وجود اهليبة يف القلب مع وحشة ما سبق منك إىل ربك تعاىل: "٣٤٢الرسالة للقشريي  )٢
.٣٤/١٥٠؛ تاريخ دمشق إلبن عساكر ٦/١٥٠شعب اإلميان للبيهقي  )٣
.١/١٤٤؛ املسند للديلمي ٢/٣٨٢؛ حلية األولياء أليب نعيم ٥٤الزهد إلبن أيب عاصم  )٤



 ١٥٥ 

  )١(."ق عبادتكـما عبدناك ح"ع ذلك يقولون ـوم
مـا عرفنـاك حـق      "ألرباب املعرفة الذين يقولون     " اإلجالل"وحياء  
  . عمقهم يف التعظيم مع بالغ" معرفتك

 فيحيـون    الذين يستشعرون بـه،    روح والقلب رباب ال أل" اهليبة"وحياء  
  .سائحني يف أفق التجرد عن رغبام الشخصية

ألصحاب اليقني الذين يعيشون كل آن يف تلونات البعـد يف           " ةاملن"وحياء  
  .القُرب والقُرب يف البعد، فيستشعرون منتهى القُرب مع أم يف منتهى البعد

ن عدم إيفاء حق احملبـة الالئقـة        النابع من القلق م   " عدم الوفاء "وحياء  
  .باحملبوب احلقيقي سبحانه

ملن حيملون هم عدم االختيار اجليد عنـد        " اإلخالل باإلخالص "وحياء  
  .مقام الدعاء والطلب

لألرواح العالية اليت تستشعر أا يف أحسن تقومي، فـال          " الغرية"وحياء  
  .اتناسبهيقدر على مالءمة هذه احلظوة مع أعمال تافهة ال 

 بنظـر  ان إىل نفسه ـنظرة اإلنس ، حياء يتولد من     فاملرتبة األوىل للحياء  
 إن حماسبة اإلنسان لنفسه مبقاييس اهللا الرقيـب عليـه         ف. بحانهـق س ـاحل

ـ     ذرـمطبوع باحل د منها حياٌء    ـولـتـوموازينه ي  ذا ـ، حبيث يعد مثل ه
  .دوامـ على الاإلنسان حياً مبشاعره وأفكاره

 القُربة واملعية اإلهليـة،      مشاعر حياء يتناسب تناسباً طردياً مع    : املرتبة الثانية 

                                                           
  .١/١٨٣؛ شعب اإلميان للبيهقي ٤/٦٢٩؛ املستدرك للحاكم ٢/١٨٤طرباين املعجم الكبري لل) ١



 ١٥٦

 وقد قـال    )٤:احلديد( وهو معكُم أَين ما كُنتم    وهذا ميسر ملن يسيح يف أفق       
 ِإنـا   الَ قُلْنا يـا رسـولَ اهللاِ       حق الْحياِء قَ   استحيوا ِمن اهللاِ  (:  سيد السادات 
 حـق الْحيـاِء أَنْ      سِتحياَء ِمن اهللاِ  إلحمد ِللَِّه قَالَ لَيس ذَاك ولَِكن ا      نستحِيي والْ 

              ادأَر ـنمالِْبلَـى وو توذْكُِر الْملْتى ووا حمو طْنالْبى وعا ومو أْسفَظَ الرحت
   )١(.) حق الْحياِءِد استحيا ِمن اِهللا فَقَِخرةَ ترك ِزينةَ الدنيا فَمن فَعلَ ذَِلكآلا

تتحقق حبدس يف أعماق الشهود للحياة الروحية والقلبية،        : املرتبة الثالثة 
وتستمر إىل األبد حتت جناح السري الروحاين يف طريق الوصول إىل هـدف             

  ِّبأَنَّ ِإلَى روى كهنتالْم) نسانية  إذ حظ اإلنسان ونصيبه من اإل      .)٤٢:النجم
احلقة هو بقدر حظه من احلياء، فإن عجز سالك احلق عن التوجه وتنظـيم              
سلوكه يف مجيع حماوالته، اإلحيابية والسلبية، وفق اآلخرة والغيوب، وعجـز           

 من  - ، فإن وجوده عار    ومن العيش يف أدب جم     احملويةعن التفاين التام يف     
  : وعلى هذا قيل. بالنسبة إليه، ومحل ثقيل بالنسبة لغريه-زاوية

  )٢( الْحياُء ذَهب ِإذَا الدنيا والَ       خير الْعيِشي ِف واِهللا ما فَالَ

 خلُق إهلي وسر من أسرار اهللا سبحانه، فلو عرف الناس أينما تعلق             احلياء
نقل هذه الواقعة   نو. احلياء، لكانت حركام وسكنام أكثر دقة وحساسية      

  :لتنوير ما ذُكر
فينكر الشيخ   مل اقترفت هذه الذنوب؟   : حياسب اهللا يوم القيامة شيخاً فيقول     

 فيستفـسر   .خذوه إذن إىل اجلنة    : ويقول له أرحم الرامحني    .ذلك بأنه مل يذنب   
                                                           

.١/٣٨٧؛ املسند لالمام أمحد ٢٤الترمذي، الرقائق ) ١
  .٢/٢٦ديوان احلماسة أليب متام ) ٢



 ١٥٧ 

ولكنه من أمـة حممـد،      :  فيقول اهللا هلم   .يا رب إنك أعلم مبا أذنب     : املالئكة
وحسب روايـة   . لى ذنوبه نظرت إىل شيب رأسه وحليته فاستحييت أن أُطلعه ع        

يـا  : فقيـل "،  بكىاخلرب    عندما أخرب النيب      أن جربيل   : كنـز العمال 
   )١(."بكيت ملن يستحي اهللا منه وال يستحي من اهللا": قالرسول اهللا ما يبكيك؟ 

  :اخلالصة
  )٢(احظَ ِبِه فسماِءِباَْأل التخلُّق جاَء    وقَد لَِهاِْإل سماِء أَِمن يالْحِي ِإنَّ

  هم إين أعوذ بك من علم ال ينفع ومن قلب ال خيشع اللّ 
  . ء ال يسمع ومن نفس ال تشبعاـومن دع

  . على خري خلقك حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني آمنيمه اللّوصلّ

                                                           
  .٤٢٦٨٠، احلديث ١٥/٦٧٣كنـز العمال لعلي املتقي ) ١
ِإنَّ ربكُم تبـارك وتعـالَى        الَ رسولُ اهللاِ  ق( .٧؛ النسائي، الغسل    ٢٣، الوتر   ١أبو داود، احلمام    : انظر )٢

   ).حِيي كَِرمي يستحِيي ِمن عبِدِه ِإذَا رفع يديِه ِإلَيِه أنْ يردهما ِصفْرا



 ١٥٨

  

א
  

ويف .  االمتنان، الرضا جتاه اإلحسان، أياً كان ذلك اإلحسانالشكر هو
ال ما منح به اإلنسان من شعور وتفكر وأعضاء االصطالح هو استعم

والشكر مثلما يوفّى بالقلب . وجوارح يف الغايات اليت خلقت ألجلها
  .واللسان يوفّى كذلك جبميع األعضاء

الشكر باللسان؛ يتحقق باالعتراف بأن أنواع اللطف وأشـكال الـنعم           
 واإلحـسان   كلها آتية من اهللا تعاىل، ونفي جلميع منابع القوى والقـدرات          

نعم، إنه سبحانه هو الذي قدر احلسنات واخلريات وأعد أسـباا           . املوهومة
. من املبدأ إىل املنتهى، كما أنه هو الذي أرسلها أيضاً يف وقتـها املناسـب              

دها ها يف موع  قُها، وخالِ دها وجمريها وموجِ  موحيث إن اهللا سبحانه هو قاسِ     
إذ .  النتيجة أحق بالشكران واالمتنان    ، فهو يف  ومعدها أمامنا سفرات مساوية   

 هلـا،   االمتنانالتغافل عن اهللا سبحانه والتعلق باألسباب، واالنقياد وتوجيه         
يشبه من يغرق اخلادم الذي يضع السفرة أمامنا بالرشوة واإلتاوات، ويتغافل           

ا يعلَمونَ ظَاِهر  :عمن هيأها وأرسلها إلينا، فينطبق عليه فحوى اآلية الكرمية        
 نعم، فهؤالء هـم     .)٧:الروم( ِخرِة هم غَاِفلُونَ  آلوهم عِن ا   ن الْحياِة الدنيا  ِم

اجلهالء الناقصون ناكرو اجلميل العاجزون من حيث املعرفة والعلم عن رؤية           
  . فينظرون إليها وحدها ما وراء األسباب



 ١٥٩ 

نتفَع ا، من اهللا    الشكر بالقلب؛ هو معرفة مجيع النعم الظاهرة والباطنة امل        
وهذا الشكر القليب يف    . تعاىل، ومن مث توجيه احلياة وإقامتها وفق هذا املفهوم        

الوقت نفسه يؤسس الشكر الذي يؤدى باللسان واجلـوارح، كمـا هـو             
 اليت  )٢٠:لقمان (وباِطنةً ظَاِهرةً وأَسبغَ علَيكُم ِنعمه  : مضمون اآلية الكرمية  

 تحـصوها   الَ وِإن تعـدواْ ِنعمـةَ اهللاِ     : النوعية، وقوله تعاىل  تبني أبعاده   
  . الذي يشري إىل أبعاده الكمية الالمتناهية)٣٤:إبراهيم(

أما الشكر باجلوارح فهو استعمال كل عضو وكل لطيفة وفق الغاية الـيت             
خكالً منها من العبودية والطاعةلقت ألجلها، وأداء ما خيص  .  

من يرى أن شكر اللسان هو باألوراد واألذكار، وشكر القلـب           وهناك  
وحيث إن  . هو باليقني واالستقامة، وشكر اجلوارح هو بالعبادات والطاعات       

الشكر متعلق باإلميان والعبادة تعلقاً وثيقاً، فقد قال عنه األفاضل نـاظرين            
  . وقرنومها معاًأنه نصف اإلميان، والصرب نصفه اآلخر: لشموله

 عدهأمر اهللا سبحانه يف كالمه اجلليل، بالشكر يف مواضع كثرية و          ولقد  
 ووعـد   )١(لَعلَّكُـم تـشكُرونَ    :غاية األمر واخللق كما يف قوله تعاىل      

 :الشاكرين باجلزاء احلسن وتوعد العاقني بالعقاب كمـا يف قولـه تعـاىل            
سِزيـوجاُهللا ي ـ الشاِكِرين ) و )١٤٤:آل عمران لَِئن ش  كُمنَألِزيد متكَر

 زد على ذلك فقد أطلق سبحانه       .)٧:إبراهيم( كَفَرتم ِإنَّ عذَاِبي لَشِديد    ولَِئن

                                                           
؛ ١٤،٧٨: ؛ النحل ٢٦: ؛ األنفال ٦،٨٩: ؛ املائدة ١٢٣: ؛ آل عمران  ٥٢،٥٦،١٨٥: البقرة: انظر السور ) ١

  .١٢: ؛ اجلاثية١٢: ؛ فاطر٤٦: ؛ الروم٧٣: ؛ القصص٣٦: احلج



 ١٦٠

م ع وربط سبيل بلوغ املنبع األصل للـنِ       )١()الشكور(سم  إوتعاىل على نفسه    
كلها بالشكر، وأثىن على من له القدح املعلى يف الشكر سـيدنا إبـراهيم              

ِإنه كَانَ عبـدا    بـ:  وعلى سيدنا نوح   )١٢١:النحـل ( نعِمِهأل اشاِكربـ
  .)٣:اإلسراء( شكُورا

وعلى الرغم من أن الشكر عمل جليل ورأمسال مثني، فإن العاملني بـه             
 ِعباِدي نيلٌ مِ وقَِل:  اآلية الكرمية   فحوى مبعناه احلقيقي ليسوا كثريين حسب    

كُورالش )م    أن الذين  معو .)١٣:سبأـ   قلبون يت يكون الشكر ديد ، ه دائماً ب
 أَكُـونُ عبـدا     الفَأ( بل يقضون أعمارهم كلها شاكرين، بنفحات قوله        

  . عددهم قليل جداًإالّ أن )٢()شكُورا
كان يف مقدمة هـذا العمـل،        نعم، إن رائد الشكر وفخر اإلنسانية       

شاكراً يف أحواله كلـها، يف       إذ كان   . اجلليلُ قدره والقليلُ العاملون به    
     ن أتاه، بل كان ذكره الدائم صـباح        قيامه وقعوده، ويوصي بالشكر كل م

ي علَى ِذكِْرك وشكِْرك وحـسِن       أَِعنِّ ربِّ( : هذه الكلمات النورانية   ،مساء
ِتكادوحيث إن الشكر هو امتنان املرء للمنعم الذي أنعـم عليـه،             )٣(.)ِعب 

  فقولـه    ها منه تعاىل  بة والود، وإقراره بأن األفضال كل     وتوجهه إليه باحمل  
  . هذا، هو أوجز تعبري عن الشكر

 وعلى  ،نعم، هناك من يشكر على اخلبز والطعام، وعلى األوالد والعائلة         

                                                           
  .١٧: ؛ التغابن٢٣: ؛ الشورى٣٠،٣٤: فاطر: انظر السور) ١
  .١٨٧، الترمذي، الصالة ٨١-٧٩؛ مسلم، املنافقني ٦البخاري، التهجد ) ٢
  .٦٠النسائي، السهو ) ٣



 ١٦١ 

وهناك من يشكر مع ما سبق، على الوجـود والـصحة           . املسكن واملأوى 
لى اإلميان والعرفـان    والعافية، وهناك من يتقدم خطوة إىل األمام فيشكر ع        

 وهناك من يشكر على الشعور باحلمد واملنة        .واألذواق الروحانية واالطمئنان  
الدائرة (فاإلنسان ذا املعىن األخري إذا ما دخل يف دائرة الشكر الدائمة            . هللا

وقـد  . باختاذ عجزه وفقره رأمساالً له، يكون من الشاكرين حقـاً         ) الصاحلة
إهلي، كيف أشكرك،   : قال يدنا داود   أن س : (روي يف حديث شريف   

 واعتقد  )١(.)اآلن قد شكرتين  : وشكري لك نعمة من عندك؟ فأوحى اهللا إليه       
  ). مشكُور يا شكِْرك حق شكَرناك ما:(أن هذا هو ما يراد التعبري عنه بـ

ألن منبـع النعمـة     . إن الشكر احلقيقي يتحقق مبعرفة النعمة معرفة تامة       
إن ما يؤكد عليـه     . اجلميل للمنعم مرتبط على األغلب مبعرفة النعمة      والثناء  

دائماً هو أن ما يهيؤه اإلميان واإلسالم ويبينه القرآن الكرمي هو اخلط املمتـد        
نعـم، إن ألطـاف اهللا      . من معرفة النعمة إىل قبوهلا، ومنه إىل احلق سبحانه        

ميان ومبعايـشة أوامـر     سبحانه علينا إمنا تعرف أكثر وتتوضح أكثر بنور اإل        
      حسا من عطاء       اإلسالم، فتتحول إىل حالة يستشعر، وعندها يتبني أا وي

من تفضالً منه تعاىل     لعجزنا وفقرنا وبناًء على احتياجنا،       اهللا سبحانه، رمحةً  
وهذا ما يفجر فينا مشاعر الثناء اجلميل علـى املـنعم بتلـك             . دون مقابل 

 واجِب الشكر والثناء املنبعث بانفعال يف أعماق        فنويف حق . األلطاف واآلالء 
   .)١١:الضحى( ثْك فَحدِّربَِّأَما ِبِنعمِة و :روحنا امتثاالً حبقيقة األمر اإلهلي

ولكنه . ن حيسن إليه   باالمتنان جتاه م   اًن يف كل إنسان شعور    إويف احلقيقة   
                                                           

  .٣/٣٥٠، ٢/٥٤١ البن كثري ؛ تفسري القرآن العظيم٩/٣٤٣، ١/٣٩٨اجلامع لألحكام القرآن للقرطيب ) ١



 ١٦٢

    غديف الـساحبة كاألمساك  ق عليه، وهو غارق فيها،      ال يستشعر بالنعم اليت ت  
بل أكثر مـن    .  املاء، حلني تيقظ هذا الشعور فيه وتوجيهه إىل املنعم         أعماق

فإن أطلقنا على عـدم     . هذا كثرياً ما حييل تلك النعم إىل أسباب تافهة حوله         
رؤية النعم اليت حتيط بنا، اسم العمى والصمم وانعدام الشعور، فإن إحالة ما             

 اهلا إىل األسباب العمياء والصماء اليت ال شعور هلا         حصى من النعم اليت نن    ال ي
فقوله  .  بال شك  احنراف: )       كُِر الْكَـِثريشي كُِر الْقَِليلَ لَمشي لَم نأو  )١()م 

 ينظر إىل الشق األول ويذكّر      )٢() عز وجلَّ   الناس لَم يشكُِر اهللاَ    من لَم يشكُرِ  (
 الشق الثاين فتبينه اآليات الكرمية مذكّرة بالتوحيـد         أما. بأمهية الشكر املطلق  

واعبدوه واشـكُروا    )١٥٢:البقرة (ِلي والَ تكْفُرونِ   واشكُرواْ :احلقيقي
لَه )١٧:العنكبوت(.  

وعالوة على ذلك ميكن أن ندرس الشكر ضمن هذه األقسام الثالثة، من            
  :حيث اخلصائص اليت تشكّله

عم، العوام منهم واخلواص، املسلم     ما ارتضاه اجلميع من نِ     شكر جتاه    .١
هذا الشكر واضح جـداً ال داعـي        . فيحبوا ويرغبون فيها  . وغري املسلم 
  .لإلطالة فيه

 شكر جتاه ما يبدو غري حمبوب ظاهراً، أي وجهه الظـاهري ثقيـل              .٢
أن  وإيفاء هذا النوع من النعم حقه من الشكر عسري، إالّ من يستطيع              ،كريه

          ه بألوان من   يطّلع على ما وراء ستار األحداث، فهو لطف إهلي، يتلون صاحب
  .الرضى والقبول

                                                           
  .٣٧٥، ٤/٢٧٨املسند لالمام أمحد ) ١
  .٧٤، ٣/٣٢، ٣٨٨، ٢٩٥، ٢٥٨/ ٢؛ املسند لالمام أمحد ٣٥؛ الترمذي، الرب ١١أبو داود، األدب ) ٢



 ١٦٣ 

 شكر الذين يقضون حيام يف مدار احملبوبية، فال ينظرون إىل الـنعم             .٣
وحييـون يف   . إالّ من زاوية املنعم، بإحساسهم ألطافه وآالئه بعظمته سبحانه        

 ترنيمة أخرى للذوق، وحيام القلبية      فعبوديتهم.. احلظوظ العميقة للشهود  
طوفان آخر للعشق والشوق، وعالقتهم مع احلـق سـبحانه، يف حظـوظ             

فهؤالء يقيدون املوجود، ويصيدون    . الشهود العميقة ضمن نظام متكني آخر     
ويتلونون يف كل آن بألوان الفيوضات املقدسـة والقدسـية الـيت            . املفقود

 النظـر   ويقـذفون بـِشباك   .  سريهم يف طريق  األعماق   يسربونكسبوها، و 
  .القتناص الواردات، فيصيدون وميتلؤن ويفيضون

صني احملبوبني املقربني، وصلى اهللا على سيد هم اجعلنا من عبادك املخلَاللّ
  . وعلى آله وصحبه أمجعنياملخلصني احملبوبني املقربني



 ١٦٤

  

א
  

قائع الـيت يـصعب     احتمال األذى واألمل أمام احلوادث والو     الصرب يعين   
والقرآن الكرمي يأمر بآياته اجلليلة بالصرب، صـراحةً        . حتملها ويتعسر جتنبها  

وصـاِبرواْ   اصـِبرواْ  و )٤٥:البقـرة ( ِبالصبِر تِعينواْـواس: كقوله تعاىل 
ال و:  أو ينهى عـن ضـده كقولـه تعـاىل          ..)٢٠٠:آل عمران ( وراِبطُواْ

سِجل  ـتعلَتمه )٣٥:األحقاف( و  ملُّوهوفَالَ ت ارباَألد ) أو  ..)١٥:األنفـال 
 أو إجيابـه    ..)١٧:آل عمران ( والصاِدِقني الصاِبِرين: يثين على أهله كقوله   

 أو رفع   ..)١٤٦:آل عمران (  يِحب الصاِبِرين  واُهللا: سبحانه حمبته هلم كقوله   
 الـصاِبِرين   مـع  ِإنَّ اهللاَ : كقولـه درجات الصابرين مبعيته سبحانه هلم      

 لـصاِبرين صبرتم لَهو خير لِّ    ولَِئن:  أو إرشاده هلم كقوله    ..)١٥٣:البقرة(
:  أو بشارم بالتسلي وإحراز درجـات يف العقـىب كقولـه           ..)١٢٦:النحل(
نِزيجلَنم   وهرواْ أَجربص الَِّذين   ا كَانِن مسلُونَ ِبأَحمعواْ ي )أو  ..)٩٦:النحل 

ـ  ويـأْتوكُم  بلَى ِإن تصِبرواْ وتتقُـواْ    : تذكريهم بنصره ومدده كقوله     نِم
ِرِهمفَو.. ) أن  هلا من اآليات البينات الـيت تقـرر        وأمثا ..)١٢٥: آل عمران 

الصرب عمل قليب جليل، يلفت اهللا سبحانه وتعاىل إليـه األنظـار بأوجهـه              
  .تلفةاملخ

 إىل الصرب من زاوية أخرى؛ فإن الـشكر نـصف اإلميـان،             وإذا نظرنا 



 ١٦٥ 

 ومما يؤيد هذا املعىن اللطيف، ما قاله سيد األنام          )١(.نصفه اآلخر هو الصرب   و
      ا  : ( يف حديث شريف ذي مغزى عميقبجألع   ِمِن ِإنَّ أَمؤِر الْمم   كُلَّـه هر

لْمؤِمِن ِإنْ أَصابته سراُء شكَر فَكَانَ خيرا لَه وِإنْ          لِ الّحٍد إِ ألك  ِلخير ولَيس ذَ  
ا لَهريفَكَانَ خ رباُء صرض هتاب٢(.)أَص(   

  : األقسام اآلتيةإىلهذا، وينقسم الصرب، من حيث ما يصبر عليه، 
  . الصرب على أداء الطاعات، مبعىن حتمل مشاق العبودية هللا.١
  .ن اجتناب املعاصي، أي جتاه ما ش له النفس من وسائل اإلمث الصرب ع.٢
 الصرب على الباليا األرضية والسماوية، والذي يتضمن الرضا بقضاء          .٣

  . اهللا وقدره
 جتـاه   ج االستقامة واحلفاظ عليه دون تغيري وتبـديل،        الصرب على    .٤

  .مفاتن الدنيا
  .ت ووق الصرب على الزمن فيما حيتاج إىل زمان.٥
 ارِجِعـي  الصرب على لواعج شوق الوصال حلـني بلـوغ أمـر             .٦

  .)٢٨:الفجر(
إالّ أن البعض اآلخر    ) أي كسبية (دة العبد   بعض هذه األقسام متعلقة بإرا    

  .ال دخل لإلنسان فيه قطعاً
  :ولقد بحث الصرب ضمن ستة أقسام من حيث كيفيته وحتققه

                                                           
  .٤/١٠٩شعب اإلميان للبيهقي : انظر) ١
  .٦٤مسلم، الزهد ) ٢



 ١٦٦

  .راتب الصرب الصرب هللا، أي ألجله تعاىل، وهو أُوىل م.١
ر، وهو أسبق خبطوة مـن       الصرب باهللا، أي العلم بأنه تعاىل هو املصبِّ        .٢
  .األوىل
التجليات اجلمالية واجلالليـة    جتاه  ستعجال  اال الصرب على اهللا، بعدم      .٣

  ).أسرار وحكم شيءكل  هللا يف: (للحق تعاىل، قائالً
ال يفرق بـني    ( اهللا    الصرب يف اهللا، أي استواء القهر واللطف يف الطريق إىل          .٤
  .ة خاصة، ويسبق األقسام األخرىهلذا الصرب ميز). النعمة واحملنةحال 
 الصرب مع اهللا، أي البقاء معه تعاىل مع مراعاة أسرار املقام الذي هـو       .٥

  .فيه من حيث خصوصية املعية والقرب
الذين عزموا على التحمل     الصرب عن اهللا، وهو صرب عشاق احلقيقة،         .٦
  .صال وهم بني اخللقعن الو

ن الصرب هو الوقوف مع البالء حبسن       إ: وعالوة على ما سبق، فمن قائل     
العيش : ومن قائل .. نه ال يفرق بني حال النعمة واحملنة      إ: ومن قائل . األدب

..  القهر واللطف على سواء    استطابة: ومن قائل .. رغم طبعه ونزعات نفسه   
ومـن  .. كبطاقة دعوة إىل اجلنة   تلقي ما جاء به الكتاب والسنة       : ومن قائل 

ـ      .التضحية بالغايل والنفيس يف سبيل احملبوب     : قائل ه  ولكٍل مما سـبق حمِمل
  .اخلاص وفهمه املعني

وعلى هذا يطلق على من يتحمل تبعات أيـة مـسألة كانـت بــ               
ـ       "... الصابر" وعلـى  "... املـصطرب "وعلى من أصبح الصرب ملَكَة لديه ب

و املعتاد على الصرب    " املتصبر"احة وجدان بـ    املكتمل يف الصرب بسكون ور    



 ١٦٧ 

  ".الصبار"وعلى كثري الصرب، أكثر من املعتاد بـ" الصبور"القادر عليه بـ
فضالً عن أننا نرى أن املفسرين اإلشاريني يذكرون الصرب بربطهم بـني            

اصـِبرواْ  : بعض اآليات من القرآن الكرمي فيقولون مثالً يف قولـه تعـاىل           
  :ي أ)٢٠٠:آل عمران (اْ وراِبطُواْوصاِبرو

بقلوبكم على البلوى   : بنفوسكم على طاعة اهللا تعاىل، وصابروا     :  اصربوا
  .يف اهللا، ورابطوا، بإدامة العشق واالشتياق هللا تعاىل

  .اصربوا يف اهللا، وصابروا باهللا، ورابطوا مع اهللا: أو
. لـنعم ، اسـتقامة الـشعور والفكـر جتـاه ا         "اصربوا"ـبأو قصدوا،   

إدامـة  " رابطـوا "بـو. التحمل جتاه الشدائد واملصائب    عزم   "صابروا"بـو
  .الرابطة مع اهللا رغم كل شيء

ن الصرب هو معرفة كل شيء مـن اهللا         إ: ومعىن آخر لدى أرباب احلقيقة    
وإن كان   الفعل حسناً شكر     ما يبدو للعقل من   تعاىل، خريه وشره، فإن كان      

  .مكروها رضي
لى اهللا تعاىل عند نـزول      عى عرض اإلنسان حاله     هذا وليس من الشكو   

املصائب اليت ال ميكن دفعها، أو عند القيام بالتكاليف الشاقة، أو عند اخلوف             
فهذه كلها تـضرع وتوسـل      .. من ارتكاب اآلثام اليت وقع فيها الكثريون      

ي أَنِّلربه   وتوكل وتسليم، كل حسب نيته؛ فمثالً تفجع سيدنا أيوب          
 يعقـوب  يدناـس أوهـ وت )٨٣:األنبياء( لضر وأَنت أَرحم الراِحِمني   مسِني ا 
 بـ :امِإن ثِّ كُوـأَشيب حِنيـواِهللا ِإلَى ز )كل ذلـك    .)٨٦:يوسف 

: وهلذا أثىن سبحانه على سيدنا أيوب بقوله      . دعاء وتضرع ذو بعد استعطايف    



 ١٦٨

اِإن اهندجالْ   و ما ِنعاِبرص  ابأَو هِإن دبع )ما قبـل اهللا كالمـه        )٤٤:ص أو 
  املترع بالتوكل والتسليم شكراً يف ذات الصرب؟

 - يف املقدمـة   - للرسـل العظـام      ، اليت ال يبلغها أحد    إن الصفة املميزة  
وامتثلـوه   هي أم قد عاشوا الـصرب        ،واألنبياء الكرام واألصفياء واألولياء   

 بني الناس بالصرب عن اهللا رغم ارتباطهم املتني مع          وعاشوابأنواعه وأشكاله،   
 أما يقول فخر اإلنسانية ومشس مساء النبوة وسيد الـسادات      . اهللا سبحانه 

   )١(.)مثَلَُألمثَلُ فَاَألنِبياُء ثُم األًء قَالَ االأَي الناِس أَشد ب: (ملا سئل

  .الذرى طريق يالك وهو منبع قوة لس، الصرب حال أصحاب الذرىنعم

 مجيع أنـواع    - مبقتضاه -فالذين بلغوا الذروة ونالوا هذا املقام ميتثلون        
، أما من قُدر هلم بلوغ الذروة فإم        وة لقاء هذه احلظ   الصرب وبأفضل صورة  

بالتحمل وتشغيل حمرك الصرب واملعاناة ما بلغه غريهم بألف نوع من           يبلغون  
إن الرجل لتكون لـه مثّ اهللا     (يث الشريف   كما ورد يف احلد   . أنواع العبادات 

  )٢(.)املنـزلة فما يبلغها بعمل فال يزال اهللا يبتليه مبا يكره حىت يبلغه إياها

كما أن البالء رمحة كامنة جتاه ثقل املسؤولية وتبعاا         : وهلذا يصح القول  
وضغط املعصية، فاملوقف الذي ينبغي اختاذه جتاه هذه األمور هو لب تلـك             

ولب هذا اللب وأساسه هو أالّ يدري أحد ذا احلمل الثقيـل وال             . ةالرمح
  .ذا التحمل والصرب

                                                           
  .٦٧مي ؛ الرقاق للدار٢٣؛ ابن ماجة، الفنت ٥٦الترمذي، الزهد ) ١
؛ شعب اإلميان   ٢/٢٩٢؛ جممع الزوائد للهيثمي     ١/٤٩٥؛ املستدرك للحاكم    ٧/١٦٩الصحيح البن حبان    ) ٢

  .٧/١٦٤للبيهقي 
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  : ذا اخلصوص"فضويل"وما أمجل ما يقوله 
  ال تتأوه من بالء العشق وأنت العاشق

ه األغيار بآهاتك وأناتكفال تنب  
نعم، على اإلنسان أن حيترق كاملوقد الساكن يف موضعه دون إظهـار            

فيثبت يف مكانه منسحقاً حتت ثقل كاجلبال، دون أن يبـث           . غيارلأل غمه
  . أحزانه لغريه

 الرومي يف مثنويه الصرب ضمن هذه املقاييس         جالل الدين  ويلخص موالنا 
  :باآليت
حبة احلنطة لكي تكون غذاًء لإلنسان وقوةً ممدة له، وعالجاً ملرضـه،            "

ت التراب وجتـري عليهـا      ونوراً لبصره، وركيزة حلياته، ال بد أن تدفن حت        
عمليات لتتحول شطأً حىت تستوي على ساقها مث تحصد وتسحق يف البيدر            
ويعزل عنها التنب، وتطحن يف الطاحونة وتعجن يف املعاجن، وترمى يف النار            

  ." أسنان اإلنسان وتنـزل إىل معدتهلتصبح خبزاً يؤكل، مث متضغ حتت
ة يلزم أن ميرر مـن أنـابيق        وكذلك اإلنسان لكي يكون نافعاً لإلنساني     

خمتلفة ويصفّى دفعات، وإالّ يظل يف الطريق دون حتقيق ما هو جمهز به مـن               
  .القابليات اإلنسانية

وب الَكَشِكه ب انْ بهمه هدنب  د    

دوب شآت رِكه د انْ بهمه ود١( ع(  
                                                           

   .١٢٨٤ص، ٩٩٤ الغزل رقم ،٣٦٢ديوان مشس تربيز ملوالنا جالل الدين ) ١
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هو الـذي    وعود اخلشب اجليد     ،من يتحمل الباليا  العبد احلق هو    : أي
 .حيترق جيداً

والصرب جبميع أنواعه ذروة يف العبودية، وذروةُ هذه الذروة الرضـا، وال            
  . مرتبة تفوق الرضا عند اهللا كما أعتقد

   وبرد العيش بعد املوت هم إين أسألك الرضا بعد القضااللّ
  . وقاً إىل لقائكـذة النظر إىل وجهك وشـول

   يِِّضرموصلّ وسلم على سيدنا حممد الراضي الْ
  . القدر العليِّيوه وأصحابه ذَـوعلى آل



 ١٧١ 

  

א
  
عدم اهتزاز قلب اإلنسان للبليات اليت تصيبه، ومقابلـة جتليـات            ضا هو الر

بقاء جهاز الفؤاد والوجـدان يف سـكون        : وبتعبري آخر . القدر بارتياح ضمري  
توضيح آخر هو   ويف هذا الصدد    . واطمئنان مما يتأمل منه اآلخرون وميتعضون منه      

تحمـل   ب أن الرضا ارتياح القلب واطمئنان النفس بقضاء اهللا وتقديره ومعامالته         
  .  حسب تلقيات نفوسناآالمها وشدائدها وغموضها

إن طريق الرضا إرادي ابتداًء، ولكنه هدية إهلية فوق اإلرادة واالختيار،           
 يف القـرآن    وهلذا مل يؤمر به كالـصرب     . حيث إنه موهبة احلق سبحانه حملبيه     

 ويف احلقيقة أن ما يروى      )١(.الكرمي والسنة النبوية، بل ذُكّر كوصية فحسب      
 )٢()من مل يرض بقضائي ويصرب على بالئي، فليلتمس رباً سواي         : (كحديث

ويرى قسم من أهل اهللا أن الرضا من مجلة         . معلول من حيث قواعد احلديث    
أنه ليس كسبيا بل هو      يرونوالتسليم، وآخرون   املقامات وهو اية التوكل     

آخـرون  و..  األخـرى   يظهر أحياناً ويغيب أخرى، كأحوال السالك      وارد
ن بداية الرضا مكتسبة للعبد، وهي من مجلة        أ "وفيهم اإلمام القشريي يرون   

                                                           
  .٨:؛ البينة١:؛ املمتحنة٦٢:التوبة:  انظر السور)١
  .١/٢١٨؛ شعب اإلميان للبيهقي ٨/١٩٢، ٧/٢٠٣، املعجم األوسط ٢٢/٣٢٠املعجم الكبري للطرباين ) ٢
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   )١(."وال وليست مبكتسبةـاملقامات، وأما ايته فهي من مجلة األح
مياِن مـن   إلذَاق طَعم ا  (: أما احلديث الشريف الوارد عن رسول اهللا        

 فيشري إىل أن مبدأ الرضا      )٢()الًِم ِدينا وِبمحمٍد رسو   السإل ربا وِبا  رِضي ِباهللاِ 
  . سبحانه اخلاصةهإرادي متعلق بكسب العبد وايته هبة إهلية مرتبطة مبشيئت

كـل  فالرضا بألوهيته سبحانه، هو حمبته وتعظيمه، والتوجه إليه، ورجاء          
والرضا بربوبيته، مقابلة ما قدره سبحانه لنا ودبر برحابة          ..شيء منه وحده  

صدر، وعدم االستعجال عند الصدمة األوىل اليت تبـدو مؤملـة، واختيـار             
الصمت حلني انقضائها، واإلميان به والتوكل عليه يف تـصرفه يف العبـاد،             

  .واالرتياح بكل ما يفعل به ويقدره له
. ، فهو كمال االنقياد له، والتسليم املطلق له       الرسول  أما الرضا بنبوة    

، وتسليم قيـاد منطقـه      نزواتهوتفضيل هديه وهدايته على هوى اإلنسان و      
ة احملتـضنة    الواسـع   النبوية وزمام عقله إىل أمره، وجعل ذكائه مرآةً لفطنته       

  . إىل األصل دون الظلللوحي اإلهلي متوجهاً
غَيـر   يبتِغ ومناداً إىل اآلية الكرمية     أما الرضا باإلسالم، فيلخص استن    

 وهو جعل الدين حياةً للحيـاة       )٨٥:آل عمـران  ( يقْبلَ ِمنه  اِإلسالَِم ِدينا فَلَن  
  .الفردية والعائلية واالجتماعية واإلدارية

وقد يدفع البحث عن مثل هذا الرضا اإلنسانَ يف بعض األوقات وحتت            
ولكـن  . االغتراب، رغم أنه يعيش بني الناس     ظروف خاصة، إىل االنفراد و    

                                                           
  .٣٠٩الرسالة للقشريي ) ١
  .١/٢٠٨، املسند لالمام أمحد ٥٦مسلم، االميان ) ٢
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، ال  احلقيقة هي أن الواصلني إىل املعية اإلهلية والسائرين على ج الـنيب             
يظلون منفردين وال يغتربون، إذ ال استيحاش وال انفراد ملن حييا يف جو من              

بل باغترام املوقت يتقربون أكثر فأكثر إىل احلق سـبحانه،          ". األنس باهللا "
فكلما اغتربوا هبت عليهم نفحات األنس      . ك عن االستيحاش واالنفراد   ناهي

وقد مسعنا كثرياً قـوهلم     . أكثر فطربوا وانشرحوا واستشعروا نسائم اخللود     
وأنـزل  . هم زدين اغتراباً، وال تكلين إىل ظلم ما يبعدين عنـك          اللّ"بانفعال  

  ".معيتك يف قليب

ية وأسبابه متعلقة بإرادة اإلنسان،     وكما ذكرنا آنفاً أن حقيقة الرضا منحة إهل       
فال يبلغ اإلنسان أفق الرضا إالّ بعمق اإلميان وجدية العمل، وسـعة الـشعور              

  .باإلحسان ومبروره من فصول التوكل والتسليم والتفويض

وملا كان احلصول على الرضا عزيزاً وكسبه بإرادة اإلنسان صعباً، فلـم            
وصى به وندب اخللق إليه وأثـىن علـى         يأمر به اهللا سبحانه مباشرة، وإمنا أ      

  . الذين بلغوا تلك املرتبة ورفع من شأم
وإذا أخذنا األمر من زاوية األسباب، فالبلوغ إىل مرتبة الرضا يتطلـب؛            
اجلد يف معامالت العبد مع ربه، وأخذ النعم اليت تغدق عليه من دون طلب              

رمان برحابـة صـدر،     وسائلَ شكر وحتدثاً بالنعمة، والتعايل على أنواع احل       
وأداء حق مسؤولياته بانشراح تام حىت لو كـان يتقلـب حتـت قبـضة               

، وقبول أوامر احلق سـبحانه ونواهيـه        د واالنقباضات االستيحاش واالنفرا 
وأمثاهلا من األسـس، إالّ أن      "... ليلة زفاف "عوة إىل   بسرور وحبور كأا د   

اهللا يف قيامه وقعـوده      من حيث املبدأ هو توجه الفرد إىل         أهم ركن للرضى  
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 وسـائل   ، وإنـشاؤه  بـه نشراح  ، واالنتباه له واال   بشعوره وفكره وسلوكه  
  .متجددة كل يوم للوصول إىل معرفة أعمق لأللوهية

والرضا واحملبة هلما أمهيتهما يف العقىب وما بعدها الحتضان سعتهما الدنيا           
تنحصر أمهية  ف. بينما تأثري اخلوف والرجاء على اإلنسان أمر دنيوي       . والعقىب

 هلمـا    والشعور باألمان التام، وال وجوه     ن يف دفع خيبة األمل    ين الشعور يهذ
  . يف اآلخرة إالّ مثارمها

وال يعين هـذا أن     . واآلخرةأوالرضا منبع مهم لالطمئنان سواء يف الدنيا        
الذين بلغوا هذه املرتبة قد ختلّصوا كلياً من اآلالم واملكاره، بل يف طريق الرضا              

رمحـة،  أن أبطال الرضا يتلقونها     ور تسع الدنيا ظاهرها كريه ومفجع، إالّ        أم
 تبادل عـشق    املشاق اليت يتعرضون هلا    و ب السموم اليت يتجرعوا ترياقاً    لَفتقْ

  . بني حمبوبني، وموادةً راحبة بينهما
ا رغم ما فيها من     كثرها أمن ويف احلقيقة أن طريق الرضا أقصر الطرق وأ       

 واحـدة   حبملـة إذ ميكن أن يوصل اإلنسان أحيانـاً        . قاتمصاعب ومش 
كـان  األمر هكذا، سواء    و .وبنفحة واحدة إىل ذرى كماالت اإلنسان     

ن الكوأو مطالعاً   هة إىل أخرى بكل قواه ونشاطه،       السالك مندفعاً من ج   
 احلق تعاىل يف كل شيء، أو كان        كتاباً مفتوحاً أمامه، وهو يتنفس أنفاس     

 بيتـه    يف ولويف مساء غاياته،    بنياته  جيول  ه احملاالت و  اجلناح حتيط مهيض  
  .يتأمل لتحقيق اهدافه الساميةوهو على كرسيه 

ونتيجة الرضا سرور وانشراح ساحر يهب من رضـا الـرب اجلليـل             
ا ليس ذوقـاً حيـصله      فهذ. يتناسب طردياً مع عظم آمال اإلنسان ورجائه      
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 ا وجدانيا نابعاً مـن    تلذذوال  شعرها العبادات والطاعات،     ت القرب، وال لذة  
ملونة باألمـل وعمـق الرجـاء        بل هو حالوة روحانية      ،الصراع مع اآلثام  

فهو نفحة رمحة، وتوجه خاص منـه تعـاىل         .. ومطبوعة بالتمكني واحلذر  
  . مباشرة إىل مقام الرضا

 إىل احلـق تعـاىل فـإن         النظر مجيعه  ومرتبة الرضا، من حيث إا توجه     
ذواق واللذائذ واحلظوظ أو أنـواع مـن االستـشفاف          اختاذها وسيلة لأل  

. والترقبات، قلة احترام واستخفاف بذلك املقام الذي أساسه الصفاء والنقاء         
األحوال واملقامـات الـيت     ويف احلقيقة يصح أن نرى الشيء نفسه يف مجيع          

ترقب رضاه يف كل    نعم، إن حبه سبحانه، و    . ذكرناها ضمن األعمال القلبية   
ولقد . ينبغي أن يكون ألجله وحده وليس ألي سبب من األسباب         ،  األحوال

قال أبطال عامل الروح والقلب منذ القدم إىل يومنا هذا أقواالً مشاة ومتممة             
  :ومتقاربة حول الرضا فمثالً

عالمة الرضا هي ترك العبد إرادته بتفضيل إرادة        : ييقول ذو النون املصر   
لعلم بأن اخلرية فيما اختـاره اهللا، بعـد         احلق سبحانه قبل قضائه األشياء، وا     

قضاء األشياء، وعدم االنزعاج بل يظل حبه يف جيشان وهو يتلوى يف قبضة             
   )١(.املصائب

كف العبد عن كل ما خيالف       :ويقول احلسني بن علي رضي اهللا عنهما      
   )٢(.واختياره، وعدم متين أي شيء سواهإرادة اهللا 

                                                           
ترك االختيار قبل القضاء، وفقدان املرارة بعد القضاء، وهيجان احلب يف حـشو             : ثالثة من أعالم الرضا   ) "١

  .١/٤٧٨كشف اخلفاء للعجلوين :  وانظر أيضاً.٣١١الرسالة للقشريي ". البالء
  .٣١١الرسالة للقشريي ". من اتكل على حسن اختيار اهللا تعاىل له، مل يتمن غري ما اختاره اهللا عز وجل له) "٢
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قي جتليات احلـق سـبحانه اجلماليـة        أن الرضا هو تل   : ويرى أبو عثمان  
 حيث  )١(.واجلاللية باالرتياح، وقبول اجلالل عني اجلمال واجلمال عني الرمحة        

  )٢(".ضاَء بعد الْقَضاِءأَلُك الرِّـوأَس: " املنور إىل هذايشري بيان الرسول 
قضاء اهللا وحكمه وملّا يتحقق بعد هو عـزم علـى           الرضا على   نعم، إن   

  .ا، أما الرضا احلق فهو الرضا عند صدمة النازلة وحتملهاالرض
 ونذكر أدناه بعض املالحظات اليت ميكن إرجاعها إىل األقوال الـسابقة          

  :حول الرضا
  . عدم االنزعاج من أي حكم وتقدير مصدره األلوهية والربوبية.١
  .  تلقّي كل ما يرد من اهللا بانشراح وسرور.٢
  . در أينما هبت االرتياح إىل رياح الق.٣
 احملافظة على ضبط موازنة القلب وتوازنه حىت جتاه أفجع احلـوادث            .٤

  .وأشدها
  .صائب متفكراً بتقدير اهللا يف لوح احلقيقة احملفوظامل عدم التوجع من .٥

 هذا وميكن االسترسال يف البحث عن أمور أخرى يف هذه األسس الثانوية            
  . الفصل وال نـزيد لئال نشتت املوضوعاليت ختص الرضا، إالّ أننا ننهي هذا

الرضا لدى عامة الناس، هو عدم االعتـراض علـى التقـدير اإلهلـي              
  .والتجليات حبقهم

                                                           
  ".الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، والرضا بعد القضاء هو الرضا: " حيث قال٣١١نفسه ص ) ١
  .٥/١٩١ لالمام أمحد ؛ املسند٦٢النسائي، السهو ) ٢
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والرضا لدى الذين بلغوا األعماق يف املعرفة هو استقبال ما قـضى اهللا             
  .وقدره بالترحاب

 هم فهو ترصـد    والروح الذين استعلوا على أنفس      أما رضا أرباب القلوب   
  .إرادته وتوجهه تعاىل فحسب صارفاً النظر عن نظرات نفسه وفكره

 رِضـيةً مِك راِضيةً   ارِجِعي ِإلَى ربِّ    يا أَيتها النفْس الْمطْمِئنةُ   فاآلية الكرمية   
   اِديِلي ِفي ِعبخفَاد   ِتنِلي جخاديو )تتضمن املراتب كلها    )٣٠-٢٧:الفجر 

  .ة جواب على األمور اليت تتوجه إىل مجيعها تقريباًوهي مباهي
نعم، يفهم من هذه اآليات الكرمية أن بلوغ مرتبة الرضا مقيد بتوجـه             
النفس إىل اهللا تعاىل، هذا التوجه ال يقيم باعتبار عالقتنا بالزمـان واملكـان              

مو وأبعادنا الدنيوية واألخروية، بل بتجلي احلق سبحانه وتوجهه الذي يـس          
ن هذا التوجه سيتجلى بأبعاد     إ: وهلذا يصح أن نقول   . على األزمان واألمكنة  

ويف أثناء الوفاة باطمئنان    .. ففي الدنيا بالتوكل والتسليم والتفويض     ..اللُّطف
وما بعد البعث بأخذ مكانته بني عبـاد         ..القلب واالنبساط إىل الرب اجلليل    

  . اهللا الصاحلني ودخول اجلنة
ن زاوية أخرى رضا الناس وعوامهم، جند أنه مقابلة ربوبيته          وإذا أخذنا م  

ونسج احلياة حول   تعاىل بارتياح، واالنغالق التام عما سواه حبثاً أو توجهاً،          
 وكذلك  )١٦٤:األنعام(  شيءٍ كُلِّ  أَبِغي ربا وهو رب    قُلْ أَغَير اهللاِ  : حقائق
 راِهللا قُلْ أَغَي  ِليِخذُ وا فَاِطرِ  أَت مالس      ـمطْعالَ يو طِْعمي وهِض واَألراِت وو 
 الرضا ذا املفهوم ذو أمهية بالغة لكل مؤمن حيث يفيد التوحيد            .)١٤:األنعام(

والرضا ذا املستوى يتحقق يمنة حمبته سـبحانه        . احلقيقي يف الوقت نفسه   
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 حمبة األغيار أيـضاً      بل تكون  ،على القلب، حىت ال يبقى موضع حملبة أخرى       
  . ألجله ويف سبيله، وتتخذ احملبة شكل العبادة

 والرضا يف الدرجة الثانية، هو رضا أرباب املعرفة، ويطلق عليـه أيـضاً            
وهو استقبال القضاء والقدر بانشراح صدر، مـن دون أن          " الرضا عن اهللا  "

  .يدع جماالً ألدىن احنراف يف إبرة بوصلة القلب ولو يف أقل زمان
األول يعد اقتراباً عامياً للرضا، يعد هذا معاملة القلـوب اهـزة            بينما  ف

  . مع احلق سبحانهباملعرفة
ـ           الرضـا  "أما الرضا يف الدرجة الثالثة، فهو رضا األصفياء، ويلخص بـ

  ".برضاه تعاىل
فمن شرف ذا املقام فال غيظ وال سخط ألجل نفـسه، وال شـعور              

 لفنـاء يف ربـه،    لذائذ ا أذواق و سه، بل يعيش يف     بالفرح والسكينة ألجل نف   
  .متخلياً عن مشاعره وأفكاره ورغباته
ذا مبدأ   وك  إلنه إرادي ويفيد التوحيد،    فالرضا يف الدرجة األوىل، فرض،    

  املرتبـة   هـو دوام   إذأما الثانية فهو مبثابة واجب،      .. يف سبيل القربة إىل اهللا    
فهو هبة إهليـة    : وأما الثالثة  ..قربة ال من حيث  وأساس املرتبة األخرية     األوىل

  . أكثر مما هو كسيب، وعد من النوافل اليت هي عني القربة
وميكن القول أيضاً أن األخرية من هذه الدرجات تضم األوىل والثانيـة            
كذلك، ألن األصل واألساس هو كون العبد يف طريق الرضا، والعـيش يف             

. إىل الرضا فهو نتيجـة ومثـرة       أما التكامل مع الرضا والتحول       .جو الرضا 



 ١٧٩ 

يني متعلقتان بأمساء اهللا وصفاته تعاىل، أما الثالثة        ن املرتبتني األول  بري آخر إ  بتعو
واعتقـد  . فمتعلقة مبا يترتب عليها من ثواب وجزاء وجتل وواردات ومقابلة         

 ي ربه  عنهم ورضوا عنه ذَِلك ِلمن خشِ      اُهللا ِضير: أن اآلية الكرمية النرية   
واحلقيقة نفسها يبينها الرسـول     .  تشري إىل هذه األمور الثالثة معاً      )٨:البينـة (

 ربـا  مياِن مـن رِضـي ِبـاهللاِ   إلذَاق طَعم ا: ( يف حديثه الشريف  الكرمي  
   )١(.)الًِم ِدينا وِبمحمٍد رسوالسإلوِبا

بلوغ الرضـا   لور والفكر   تغذية الشع ونرى أنه باملالحظات اآلتية ميكن      
بالشعور والفكر، وميكن أن تذلل بعض صعوبات ومشقات هـذا الطريـق            

  :، وميكن تعديل االعتراضات اجلسمانية والدنيوية إىل حد ماريعسال
 وصورة ليس   ليات احلق سبحانه ما هو إالّ منوذج      جتو  تقدير  اإلنسان أمام  •

  . كيفيته وال يف شكلهله حق التدخل فيما تعهد به من دور يؤديه ال يف
عادي، وال يقدر على     كشرط    وفق ميوله   اإلنسان قُدِّر  ما يصيب  كل   •

  .تبديله إالّ اخلالق سبحانه
  . فال يتدخل العبد يف تصرفات سيده االنسان بكل ما ميلك عبد هللا وملكه،•

 إن كان اإلنسان حيب اهللا حق احلب، عليه أن يهش مبا يرد منه زهرةً               •
  . ةً شوكمكانت أ

 قد ال يدرك اإلنسان نتائج ما يصيبه، لعل فيه مصاحل كـثرية تـسع               •
كُم لَ شيئًا وهو خير  وعسى أَن تكْرهواْ    هذا   يف   واآلية الكرمية صرحية  . الدنيا
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 وأَنـتم الَ تعلَمـونَ      يعلَـم  كُـم واهللاُ  ا وهو شر لَ   وعسى أَن تِحبواْ شيئً   
   .)٢١٦:رةالبق(

 املسلم هو من استسلم هللا، لذا سخطه على إجراءاته تعاىل غـري وارد              •
   .إطالقاً
 قبل كل شيء املؤمن إنسان حيسن الظن دائماً، فكيف يسخط علـى             •

  . إجراءات ربه فيسيء الظن وهو املأمور حبسن الظن
ن  الرؤية احلسنة، والروية احلسنة والتأويل احلسن جتاه ما يصيب اإلنسا          •

  . من القدر متأل جواحنه بالطمأنينة واالنشراح
املسؤوليات اليت علينا يف الدنيا، أو املـسائل الـيت    حق   لئن كان إيفاء   •

نتعرض إليها، يشكل أساساً حلياتنا األخروية، أال ينبغي علينا أن ننجزها حباً            
   ؟ وكرامة كما ننجز واجب التعليم والتربية

  . ربه، يعين رضا الرب عنه إن رضا العبد مبا يرد من •

 إن العيش الذي يدور مع الرضا حيث دار يذيقنا نشوة اجلنان ولو كنا              •
من حيث مشاعرنا يف جهنم، يف حني االنـزعاج جتاه ربوبيته تعاىل يسبب            

  . الغم والكدر والتشتت

  .  الرضا وأسبابه، دعوة ال ترد لإلمدادات اإلهليةي حتر•

الناس، سـوء أدب جتـاههم، فكيـف         إن كان غل القلوب وغش       •
 إنه ذنب ال يغتفر، وال يسمح أدبنـا         ؟ باستشعاره مع إجراءات اهللا سبحانه    

  . التعبري عنه
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 إن الرضا بتجليات احلق سبحانه وقدره، أهم وسيلة للسعادة، ينـور            •
م ِمن سعادِة ابـِن آد) :    هذا، الكالم الطيب الذي قاله الصادق املصدوق        

 وِمن ِشقْوِة ابـِن     ِتخارةَ اهللاِ  وِمن ِشقْوِة ابِن آدم تركُه اس      ما قَضاه اهللاُ  ِرضاه بِ 
ى اُهللاآدا قَضِبم طُهخس ١(.)م(    

 إن استشعار اإلنسان بالرضا واالنشراح بإجراءات اهللا سبحانه، ميـأل           •
  .وهام شيطانية، بينما السخط ميأله بأ)الهوتية(  إهلية ساميةقلبه بنسائم

 إن الذين يعيشون يف فلك الرضا، كأم جيعلون من أعمارهم نسيجاً            •
بينما املتذمرون بعدم الرضا يسحقون حىت أفضل أعماهلم بني         . رائعاً للشكر 

  . رحى الكفران فتذهب هباًء منثوراً

 إن عدم الرضا والسخط على إجراءات احلق سبحانه، من أكثر منافذ            •
 على اإلنسان وقلّما ينجو منه من كان يف مثل هـذه احلالـة              الشيطان تأثرياً 

  . النفسية

 كفى بك شرفاً أن أهل السموات يشاركونك يف رضاك وانشراحك           •
  . مبعامالت احلق سبحانه معك

  .  والساخط يعين متبع اهلوى، الراضي يعين متبع اهلدى•
ادتنـا   علـى إر    سـبحانه   الراضي حبكم اهللا لنا يعين تفضيل إرادتـه        •

   !؟ الشخصية، فهل من داٍع للتعبري عن الوجه املخالف
 إن مجيع الطاعات والعبادات مثرات مشاتل الرضا، بينمـا املعاصـي            •
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  . مثرات احلرمان منه
وغين عن البيان مـا     .  الرضا ينقذ اإلنسان من اخلصام الداخلي مع ربه        •

  . يف ذلك من سوء أدب
 لقولـه    له  والتوقري  به  عن اإلميان   إن شعور الرضا باحلق سبحانه، تعبري      •
): كاؤقَض لٌ ِفيد١(.)ع(   

  .  أول عصيان هللا على األرض، بدأ بعدم رضا الشيطان عما هو مقدر له•
 تفوقها  ت هناك مرتبة   ال مرتبة أعلى لإلنسان من مرتبة الرضا، ولو كان         •

اخلالدة اليت ال اية هلـا      بينما النعمة   . "احلسىن"ألنزل اهللا حمبيه فيها بعد نيلهم       
   .)٧٢:التوبة( الْفَوز الْعِظيم  أَكْبر ذَِلك هون اِهللاِم وِرضوانٌهي 

  التوكل، وترفـرف   إىل الرضا بين على أسس مهمة للدين، إذ يستند          •
    ه بأجنحة اليقني، وينال لبـه شـاهد    اخللود باحملبة ه  حقيقتالوفـاء  ة، ومخريت 

  . فعلي للشكر وبيان الصادق
 الرضا مصعد سحري يرفـع اإلنـسان يف دفعـة واحـدة إىل أوج               •

  . ستقلّوه يصلون هدفهم بسرعة تفوق الزماناالكماالت، فالذين 
.  احملبة، اإلخالص، اإلنابة، األوبة زهرات يانعات على سفوح الرضـا          •

ومن العبث البحث عن هذه األوصاف يف القلوب اليت مل تنقطع إىل رضـاه              
  . نهسبحا

إن جزاء األعمال اليت تؤدى باحلواس الظاهرية، قليل حىت لو تضاعفت تلك            
بينما جزاء األعمال القلبية كالرضا ومـا       . األعمال، ألن الكمية حتسب بقوالب    
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  . يتناسب طردياً مع وسعة القلب، فهو فوق التصوراته بعد الرضافي
ي الصفة املشتركة   الرضا أعظم مرتبة عند اهللا سبحانه، وأرقى ما فيها ه         

 إىل األنبياء اآلخرين    فاخلط الواصل من سيد األنام      . ملن هم يف أرفع مقام    
بلغـوا  مجيع هؤالء األفذاذ    .. ومنهم إىل األصفياء واألولياء   ) عليهم السالم (

ـ   تصفيات التسابق األخرية فيتنافس    الص والـيقني والتوكـل     ـون يف اإلخ
  .دفـوالتسليم والتفويض لبلوغ اهل

ركبوا أكتاف الشدائد وكم حتملوا الـصعاب واألهـوال وكـم           فكم  
   ! غمرات أار الدماء واجلروح بلوغاً إىل هذا اهلدفاقتحموا

ات مكابد منقطع إىل الرضافهذه أن:  

      و ِزدولَت خوبترـ تِي جفَاياَ
   ِتقَاِم تانـوـو ِزجرتوببحانْ م  

   لُطْفَش بِجد  عاِشقَم برقَهر و بر  
  )١(بو العجب من عاِشِق هر ِاين دوِضد   

   اهللا اَرار وخ ِزين رم دوان رتسب      
مهچمواالَنْ شن ببس ل ِزينلْبو ب  
    ِاين عجب بلبل ِكه بكَشايد دهانْ
    اراو خ دوراخاتانگُ را بت٢(ِلس(  
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اجلاه، وانتقامك أحب مـن      و  من السعادة  أحلىجفاؤك  احلبيب،  أيها  "
.. لقهره ولطفه، فما أعجب أنين عاشق األضداد     لشديد العشق    ينوإ.. الروح

فيا  البالء هذه إىل بستان الصفاء سأنوح كالبلبل،         شوكفواهللا لو رحلت من     
  .بستان.. شوك: قال  فتح البلبل فمه كلماعجبا

  : قول مجيل يف هذا الصدد"نسيمي"وللشاعر احلرويف 
  ال أتراجع عنك أيها احلبيب 

  فأنا العاشق املكابد
   ال أتراجع عنك قليب إربالو قطعتو

   من الرأس إىل أمخص القدم  كزكرياولو شقوين
   ال أتراجع عنك املنشار رأسييف مفرق يها النجارأ لو وضعتو

   من النار مادي رادواولو حرقوين ون
  .ا الستار أيهال أتراجع عنك

 اجلمع والفرق، إذ أنفاس هذا املقـام         فوق مقام   مقام نعم إن مقام الرضا   
  ". كك كما طاب لطفُطاب قهر: "هي

  هم وفقنا إىل ما حتب وترضى، وصلى اهللا على سيدنا اللّ
 آمني. صنيسيد املرضيني وعلى آله وأصحابه املخلَ



 ١٨٥ 

  

א
  

مق يف الداخل، استعالء املرء علـى        التوسع، االنتشار، التع   االنبساط هو 
هم، بطيب اللـسان    ؤ، وإرضا انفتاح القلب للجميع  : لدى أربابه و. طبائعه

 ومن حيث العالقـة مـع اهللا      .. لشرعيةوطالقة الوجه، ضمن إطار احلدود ا     
سبحانه، هو هيمنة حالة من مزيج اخلوف والرجاء على ذات اإلنسان حبيث            

ملستوى، يكتمـون أنفاسـهم يف هيبـة         القلوب الواصلة إىل هذا ا      ذوي إن
احلضور، مث يطلقوا بنشوة نسائم احلضور وجة سروره، فكلما شـهقوا           

  .اقشعروا وكلما زفروا انشرحوا
 من حيث عالقاتنا ،وعلى هذا ميكننا أن نقسم االنبساط إىل قسمني

  :بالناس وعالقاتنا باحلق سبحانه
ارتباطنا باهللا، هـو    بفاظ  مع االحت :  االنبساط ضمن عالقاتنا بالناس    -١

فقد . إدراكهم وعقوهلم  مبستوى   ، أي من الناس الناس كفرد    مع   تعامل الفرد 
ميازحهم  ، ال يتكلف بل كان    من حواليه  لدى تعامله مع     كان سيد األنام    

أحيانا، ويالطفهم بنكات ملؤها احلكمة، على حسب ما يتحمله مستواهم          
يدفعهم إىل  عيشون يف مراقبة اهللا، ف    ويهش ألولئك الرجال الذين ي    . وإدراكهم

القلب كاملرآة، قد يكدرها اجلد     "ذلك ألن   . االبتسام واالنبساط واالنشراح  
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 كما قالـه    ."زاح لطيف رقيق يزيل تلك الكدورات     تصقل إالّ مب  أحياناً، وال   
  .صاحب املنهاج

 نـسائم   هبـات  هو استنشاق :  االنبساط ضمن ارتباطنا به سبحانه     -٢
. والعيش باخلوف والرجاء معاً يف الروح، حبال يفوق األحـوال         االنبساط،  

 على عالقة املبتدئني    ان عنوان ء اللذان مها من أحوال النفس،     فاخلوف والرجا 
أما االنبساط الذي هو حال العارفني حقاً فهو        . باهللا يف ارتباطهم به سبحانه    

ذين مل يبلغوا   وأحوال ال . بعد آخر حلياة القلب وحالةٌ خاصة بأرباب القلوب       
تبدو كأا انبساط، كثرياً ما تسوقهم مبا حيصل لـديهم          اليت  االنبساط بعد و  

 وإىل الالمباالة الذي يعد سـوء       احلذر واحليطة من ألفة معرفية، إىل ختريب      
  .أدب مع اهللا سبحانه

واالنبساط يظهر يف مقام كون املرء مرآة جملـوة ألمسـاء اهللا وصـفاته              
 انسالخه من الرغبات اجلسمانية وختلّـصه مـن تـأثري           اجلليلة، وذلك بعد  
 وسواء أطلقنا على هذا املقام اسم مرتبة اجلمع أو احملـو،        .النـزعات البدنية 
 فهو نقطة ذات أسرار، حيث إن الشخص يتشكل بنسائم          ،فالنتيجة ال تتبدل  

وعنـدما يبلـغ    . من احلق سبحانه، ويتسربل بألوان تسمو على األلـوان        
 غري  –أما تكلم املبتدئني    . ه النقطة ال يستطيعون كتماا قطعاً     الواصلون هذ 

  .جزافاً عن االنبساط فوقاحة -الواصلني
بسط، فال تنهض أنت اراته، ألنك ال       نإن كان ندمي السلطان يدلّ وي     "

فيا من يعجز عن النجاة من قيود هـذا العـامل           . متلك ذلك السند والضمان   
  !"..  والسكر واالنبساطالفاين أنى لك أن تعرف احملو



 ١٨٧ 

فأنى يعرف الـروح عبـدةُ البـدن        . لتهنأ روحك أيها الرومي موالنا    
  !وأنى يعرف الروحانيات واللدنيات حبيس البدن! واجلسد

وليسأل الذين اكتوت قلوبهم بنار احلق سبحانه مخسني مرة، عـن آالم            
  .ن املاورائيات بألوا واالنقباضات واالنبساطات املتسربلةالصدور احملترقة

  هم حبب إلينا اإلميان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر اللّ
  . والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين

  .وصلى اهللا على سيدنا حممد وعلى آله وأصحابه أمجعني



 ١٨٨

  

 אא
  

التوجه، الثقة، االستقامة، العمل حنو هدف معني، التفكـر         : القصد يعين 
  . وجعله جاً للحياةعتدالتدال دون إفراط وتفريط، العيش باباع

قطع عالئق القلب عما سواه تعاىل نيالً حملبته تعاىل         : والقصد لدى أربابه  
فقـد  . وميكن الربط بني هذه املفاهيم     .وهو احملبوب احلقيقي، وكسباً لرضاه    

  :"إبراهيم حقي"قال 
  القلب بيت اهللا طهره عما سواه

  .نـزل الرمحن إىل قصرهففي الليايل ي
مبعىن عليك أن تصون القلب الذي هو بيت اهللا عن كـل مـا سـواه،                

ففي عباراته هذه توكيد على النية      .  بالرمحة قصر جتليه    صاحبه احلق  ليشرف
 -والثبات يف سبيل حتقيق هذا التوجه الرفيع واهلدف السامي، ويبسط أمامنا            

 املمتدة  ، والطويلة جداً والقصرية   ،قريبة املسافة البعيدة جداً وال    -بنظر علوي   
  .من القصد إىل العزم ومنه إىل اهلدف

ويف احلقيقة هناك طريق مهم واحد فقط للبقاء يف الـسكينة واالطمئنـان             
 وهو. الناجم من اإلفراط والتفريط   وللحيلولة دون التعرض لضيق القلب والروح       

اة تنسج نسجاً بديعاً علـى      والعيش حبي . اختاذ رضا احلق سبحانه وحمبته أساساً     



 ١٨٩ 

إن قلباً خالياً من احلبيب، ومن طلب احلبيب، ال جناة له من            . "هذين األساسني 
وإن رأساً خاليا من حب احلبيب، ال تبحث فيـه عـن املعـىن              . الضيق والقلق 

   .ن الروميـ كما قاله جالل الدي."اًواللب، ألن ذلك الرأس ليس إالّ جلد
على السفر إليه تعاىل، ال ميكنهم أن يغفلـوا         األرواح اليت عزمت    ذوو  ف

ولو للحظة واحدة عن السفر، وعن تصور السفر، واملعاين والغايات اجلليلة           
ستهدف يف ذلك السفراليت ت.  

ـ         أنـوا ناحوا و ،  "حبيب"فلو زاغ بصرهم مرة إىل األغيار، ونادوهم ب
ق سبحانه،  أال إا لشقاوة عظمى من مل يتعرف على طريق احل         . طوال العمر 

فإذا ما تعرف عليه وعرفه فالبقاء يف سواه خسران وخيبة، وما أفدحه مـن              
  !خسران وما أعظمه من خيبة

القصد أوالً يولَد يف سفوح القلب ويترعرع، ويتفجر أاراً يف وديـان            
فيبني له اهلـدف    .  وأنيته  ومجيع كيانه  ف ويلف ذات اإلنسان   احلس، مث يغلِّ  

، وهو البذرة اليت    فالقصد ذا املعىن، نية بشعور    . رور امل املقبل بيان إشارات  
لذا فالروح املشدودة ذه النية واليد اليت نثـرت         . نثرت على روايب القلب   

 ويف كل مهّـة،     هبةالبذرة، إن كانت مسندة بالتأييد اإلهلي، ففي كل         هذه  
د بالقـص فمن دخل   .  من أبواب اخلري والربكات     مئات يف رحم الزمان  تفتح  
 العزم بعد خطوتني، وما أن يدخل ذلك اال حىت ميـضي            التقى،  اً دوار اًباب

  .ساحباً حنو اهلدف
والعزم ميكن أن نعرفه أيضاً بأنه القرار الذي خيلُص إليه املرء يف أي شأن 

فإذا ما قرر صد األبواب يف وجه مجيع البدائل، وثبت على ما يتبعه . كان



 ١٩٠

  . ه جبد وبشعور باملسؤوليةويطلبه لتحقيق ما هو مكلف ب
، ويف الوقت نفسه هو املرتبـة       وبعد أكثر عمقاً لإلرادة     يلي القصد  العزم

األوىل للسمو إىل مساء التوكل والتسليم، ويلخص القرآن الكـرمي بكالمـه            
علَـى   فَتوكَّـلْ  فَِإذَا عزمت الساحر هذا يف بضع كلمات يف اآلية الكرمية         

بة األوىل بالتوكل وعززت     هذه املرت   نعم إذا ما قُطعت    .)١٥٩:آل عمران ( اِهللا
التسليم، تستوي أمامه التالل، فال عوج وال أمت يف الطرق، ويبلغ           ب وثُبِّتت

  .اإلنسان مقصوده كأنه يطري يف السماء
 بعدان من أبعاد اإلرادة، - باألعماق اليت ختصهما-القصد والعزم 
  .وأساسان مهمان هلا
 نوى سياحة طويلة، مضطر للمرور مبنـزل القصد والعزم         فالسالك الذي 

 حتت  -  اإلرادةُ مث تنقلب . ألخذ التأشرية، فإذا ما حازها بدأ بالسفر احلقيقي       
 إىل املراد حىت تذوب فيه، فإذا       -جناحي القصد والعزم ويف عمق ذي أسرار      

 يتحوالن إىل عنـوانني     ،القصد والعزم اللذان مها عبارة عن تصميم وخمطط       
  .اعتباريني وينمحيان

كل من يتسامى ألجل البلوغ إىل اهللا، فوق        بأن   ينبه احلبيب املصطفى    
نعم يأتيه، ويتجلى بأن يكـون بـصره        . اهللا سبحانه يأتيه  ما هو مكلف به،     

  .الذي يبصر به وأذنه اليت يسمع ا، ولسانه الذي يتكلم به
.  ضـمن الفنـاء    فالوصال جبناحي القصد والعزم ملن هم يف الطريق بقاء        

ودائرة بقاء،   األرواح الذين اجتازوا الطريق ونالوا املراد، بقاٌء يف           لذوي بينما
وأكثر من ذلك تشرق    . ال جيدون حىت أثراً لألمل قط     صاحلة للخري تولّد اخلري     



 ١٩١ 

فتندمج أنواع القهر بأنواع اللطـف      . اآلالم هناك يف أُفق اللذة وتأفل هناك      
  .معاً

طاب قهرك كمـا طـاب      " هذه النقطة تردد دائماً      فالروح الواصلة إىل  
  .نأومتأل ما يف يدها من كأس الرضا بكوثر اجلنة وتشرب منه و" لطفُك

  هم إين أسألك الثبات يف األمر وأسألك العزمية يف الرشد اللّ
  وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، 

  .وصلّ وسلم على سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني



 ١٩٢

  

אאאא א 
  

 قابلية الطلب، الرجاء، القدرة على حتقيق الرغبات والطلبات،        اإلرادة هي 
 وقد عرفت لدى الذين حييون يف مـستوى القلـب           .أو الترجيح بني شيئني   

والروح بأا استعالء على مطالب النفس، وعصيان على الرغبات البدنيـة،           
 والفناء فيه سبحانه ويف مـراده يف        وإيثار رضاه تعاىل على مطالبه ورغباته،     

  .كل األمكنة واألزمنة
واملريد، هو املتجرد عن حوله وقوته، املستسلم املنقـاد إلرادة القـدير            

  .املطلق الذي بيده مقاليد كل شيء، من الذرات إىل ارات
أما املراد، فهو الروح السعيد املشحون مبا يريده تعاىل، املنغلق كلياً عما            

 مطمحمراد اهللا و   تبق لديه رغبة وال شهية غري رضاه تعاىل، فغدا           سواه، فلم 
  . نظره سبحانه

واإلرادة هي أول منـزل لسالكي احلق، وأول حمط للـذين نـشروا            
 وجهه يِريدونَ: لود، وذلك حسب حقيقة قوله تعاىل     أشرعتهم حنو اخل  

 ذا املينـاء    رونين توجهوا إىل الالمتناهي مي     فالذ .)٢٨:الكهف؛  ٥٢:األنعام(
ـ القوة الدافعـة     (وذا املدرج للطريان، وبقوته العمركزية     ) ن املركـز  ع

هذا السري يتناسب طرديـاً مـع صـفاء         .. يرتفعون ويسريون حنو اهلدف   



 ١٩٣ 

توفيق احلـق   وحسب  .  وقوة الدفع للمركز   عالقته باملادة ودرجة  الشخص  
سرعة املشي علـى    ، يقطع بعضهم هذه املسافة ب     سبحانه وقوة إرادة الفرد   

 وبعضهم  .األرض، وبعضهم بسرعة القمر الصناعي، والصاروخ، والضوء      
 للويل  واية املراتب فاملعراج للنيب،    ..يقطعوا مبا يفوق مجيع مقاييس الكم     

اإلرادة املعـززة بتوفيقـه     أمثلة ساطعة على    .. والسري والسلوك للدرويش  
  .ملريد واملرادسبحانه وا

. ريد واإلرادة، لكنها عالقة اشتقاق لغوي على األكثر       هناك عالقة بني امل   
فكما أن األسباب أصبحت أمام نظر العقول السطحية، ستاراً للعزة اإلهليـة            
وعظمتها، فإن إرادة اإلنسان كذلك اليت هي وجود إضايف، ظل لظل إرادة            

 وكما أن الظـل تـابع لألصـل،         .)١٦:الـربوج ( ما يِريد ِل فَعالٌمن هو   
ل مـن ملعـات     رادات املخلوقة تابعة لإلرادة اخلالقة، فما يتوهم يف الظ        فاإل

 عما هي يف الصور املنعكسة على املرايا، إالّ أنـه           وحيوية وجاذبة ال ختتلف   
  .ليس يسرياً إدراك املبتدئني هلذا

 فيبلـغ  يربط إرادته باإلرادة املطلقة،      ، ما مل  "الفرق"فاملريد لن ينجو من     
 من البدن إىل الروح، ومن اجلسم إىل القلب، ومـن   مل يرتفع  وما   أفق املراد، 

الفكر إىل الوجدان، إذ يرى اإلرادة شيئاً وصاحب اإلرادة شيئاً آخر واملراد            
  .شيئاً آخر

فهـو مريـد    ..  نعم، إن السالك مريد يف بداية الطريق، ومراد يف ايته         
قته مـع احلـق     لدى سعيه لتمليك طبعه العبودية، وهو مراد عندما تبلغ عال         

وهو مريد لدى حبثه عن طرق التحبب       .. سبحانه حالة ال تنفك عن الفطرة     



 ١٩٤

والرجاء، وهو مراد عندما يرى آثاراً منه تعاىل يف كل شيء، فيشرع بنسج             
  .بديع من الذوق الروحاين ذهاباً وإياباً مبكوك املعرفة واحملبة

          اية حق الـيقني    وضمن هذه املسافة الشاسعة بني بداية علم اليقني إىل
اشـرح ِلـي     ربِّ: قوله تعـاىل  : فمثالً. نتهاءات نسبية كثرية  ابتداءات و ا

 بالنسبة للكثريين انتهاء، ولكنه ابتداء بالنسبة إىل احلظوة         )٢٥: طه (صدِري
:  وكذا قوله تعـاىل    ..)١:االنشراح( أَلَم نشرح لَك صدرك   : بـقوله تعاىل 

ِّبأَِرِني أَ  ر  كِإلَي نظُر )١٤٣:األعراف(        اية بالنسبة ملقامه، ولكنـه يعـد 
 ..)١٧:الـنجم ( ما زاغَ الْبصر وما طَغـى     : ابتداء حسب أفق قوله تعاىل    

 الذي هو تعـبري     )٦٢:الشعراء( ي سيهِدينِ ِإنَّ مِعي ربِّ  : وهكذا قوله تعاىل  
ِإنَّ  الَ تحزنْ : مية يف قوله تعاىل   عن إدراك للمعية، ال يقاس مع احلقيقة السا       

   .)٤٠:التوبة ( معنااَهللا

ويف املنتـهى،   ..  والوفاء والعـزم    إن األساس يف املبدأ، هو الصدق      نعم،
فالذين قصروا يف املبدأ يظلون يف الطريق، بينما يف         . اجلدية، التمكني واألدب  

  .ويؤنبوناملنتهى يعاتبون 

ية لإلرادة هو احلساسية والدقة يف أداء التكاليف،        إن من أهم املنابع املغذ    
وأسبق من هذا، هو أن العناية اإلهلية مرتبطة        . مع التوسل والتضرع إليه تعاىل    

باألخذ بالنوافل بدقة متناهية كي تكون عني اإلنسان اليت يبصر ا وأذنه اليت             
   )١(.يسمع ا ولسانه الناطق ا ويده اليت يبطش ا

                                                           
  .٦/٢٥٦؛ املسند لالمام أمحد ٣٨البخاري، الرقائق : انظر) ١



 ١٩٥ 

  ر نفسي، ـدي وأعذين من شـمين رشهم أهلاللّ
  هم هم إين أسألك فعل اخلريات، وترك املنكرات، وصل اللّاللّ

  .على سيدنا حممد املختار وعلى آله وأصحابه املقربني األبرار



 ١٩٦

  

א
  

متليك الروح علمـا قاطعـا      ويعين النجاة من الشك والشبهة،      اليقني  
 فـاليقني، واإليقـان،     . قـط   فيـه  وصائبا وصحيحا ال تردد وال ريـب      

واالستيقان، والتيقن، إمنا هو مقام معنوي يعيشه سالك املعرفة لدى ارتقائه           
فهذا املقام خيص املوجودات الـيت هلـا درجـات،          . يف سياحته الروحانية  

، وال ينصرف الذهن قطعاً إىل العلـم اإلهلـي          بساطكاملرتبة والترقي واالن  
 ، إذ األمساء اإلهليـة     وال انبساط   وال رقي  الذي ال درجات فيه وال مراتب     

 حسب الواردات   - م من قبل الشارع      مقطوع ا باليقني، وقد علِّ     توقيفية
 الذي هو لسان الغيب الفصيح، وبلّغ ما هي هذه األمساء،           - اليت وهبت له    

أن الـيقني   : وثانيـاً . ليكون مصدراً لليقني  " املوقن"فال نصادف فيها اسم     
ك والشبهة والتردد، بينما الذات اإلهلية منـزهة       يستعمل ملن يتصف بالش   
  .ومقدسة عن هذه األمور

واليقني لدى أهل احلقيقة، هو العلم بأسس اإلميـان وال سـيما قطبـه              
، بعلم ال احتمال لنقيـضه قطعـاً، وقبولـه وإدراكـه            )التوحيد(األعظم  

. العرفانواستشعاره، وجعله جزءاً ال يتجزأ من ذات اإلنسان، بلوغاً إىل أُفق            
وقد عرف أيضاً أنه مشاهدة الغيوب، ومراقبة ما وراء األشـياء وكتمـان             



 ١٩٧ 

مستغنياً عن الـدالئل والـرباهني يف       " اللطيفة الربانية "األسرار، عن طريق    
هـي  وأرى من األفضل أن يطلق على اليقني ، الوصول إىل نقطـة             . اإلميان

ة وسبل املشاهدة واملراقبة،    ل إليها باستعمال مجيع منابع املعرف      توصِّ أقصى ما 
  .هي ابتداء من جهة وانتهاء من جهة اخرىواليت 

 تح أشرعته حنو اخللود، فيصل    فرجل احلقيقة البالغ تلك النقطة كثرياً ما يف       
 ،)١٧: الـنجم  (الْبصر ومـا طَغـى     زاغَ ما ، وروحاً أفق   قلباً أفق املعراج 

اآلية "وهجة، ويكرم بلسان ينطق بـ      فيجول بني جمرات التجليات اإلهلية املت     
أي أنه حيظى مبا تفيده معـاين       .. وببصر يشاهدها وبسمع يسمعها   " الكربى

مجيع املوجودات صغريها وكبريها، نتيجة مطالعته لكتاب الكائنات مطالعة         
وحيرز انكشافاً ملا ال     ..منظمة، وتنفيشه األشياء مكرراً إياها كاحلالج املاهر      

مبا يقـدم اهللا ملـشاهدته يف        أسرار فيما وراء األستار، وذلك    يوصل إليه من    
وينـال جتليـاً     ..اآلفاق واألنفس من لوحات العرب الواحدة تلو األخـرى        

بطول موجة التنـزل، والذي ال ميكن قطعه بطاقة البشر،         " للكنـز املخفي "
 املنور  وال ميكن اإلحاطة به، يناله يف القلب بإمرار حياته يف إقليم اإلهلامات           

نشور الوجدان البلوري ويـشري     ويغنم التعرف على ما يشعره م      ..املطلسم
ات اليت هي مباهيـة      الوارد -كسر أو حتويل  تمن دون   -، والذي يعكس    إليه

 من هذه املنابع، يعكسه علـى العـني واألذن واللطـائف            الضوء املترشح 
، ال  لتلذذ ا ستشعار ا وتذوقها وا   لذا فإن إدراك هذه احلظوة واال     . األخرى

  .يكرم به إالّ القريبون من اهللا مبعىن خاص جداً
إن أقل اليقني، قوي إىل حد ميأل القلب نوراً، وينفي عنه غبار الـشك              



 ١٩٨

وميسح ضباب التردد وينفخ يف عامل اإلنسان الداخلي أنساماً تفوح بالسرور           
 يفجـر  نيالـيق : وكما قال ذو النون املصري. واالطمئنان والروح والرحيان  

، هذا الشعور الرفيع يثري فكـر الزهـد         ورغبات أخروية أبدية  القلب بآمال   
فربوع الزهد جماالت للفكر مفتوحة للحكمة، فالروح الذي حيلق         .. وينميه

فالـذين  .  العقىب وجيعلها مهيمنة عليه    حنوبالزهد ويبلغ احلكمة يسدد النظر      
نه مع أم يف أوسـاط      يقصدون العقىب دون انقطاع هم يف معية احلق سبحا        

   )١(.الناس
إن بداية اليقني، برزخ إزاحة الستار، وبعد خطوتني منـه املكاشـفة،            
وبلوغ القلب إىل االمتالء بالتجليـات اإلهليـة، واالنغـالق إزاء مجيـع             

لو كُـشف   : كوك، حىت أن ممن بلغوا هذه النقطة قالوا       ـبهات والش ـالش
 اإلقليم الذي تظهر فيه حقيقة األشـياء         وبعد هذا  )٢(.الغطاء ما ازددت يقيناً   

ثنني، هناك املشاهدة وهـي أفـق       امبا هو فوق األلوان والكيفيات بنفَسني       
 ال عني رأت وال أذن مسعـت وال          ما  فيها ياحة يف عامل املواهب اليت    ـالس
  .رـر على قلب بشـخط

 وأقصد به تعلق اإلرادة اجلزئيـة بامليـل         واليقني من حيث املبدأ كسيب    
نتهى والنتيجـة   ، ومن حيث امل   تصرف فيه كما هو لدى أئمة أهل السنة       وال

باقتران إحسان   ؛ املعرفة فتظهر.  املعرفة تأشرية من    له  وال بد  بديهي، ولطفي، 

                                                           
. ٢٨٩الرسالة للقشريي : انظر )١
؛ األسرار املرفوعة لعلـي     ١٠/٢٠٣حلية األولياء أليب نعيم     : انظر. ينسب إىل سيدنا علي كرم اهللا وجهه       )٢

.٢٨٦القاري 
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النية اخلالصة، وتعارف الـسالك     والنظر السديد،   وزاوية النظر،   اهللا سبحانه ب  
نوار تغدق على الروح    وإذا باأل .  مجيع أعماق الذات    وتنور  فتتبلور ،مع األدلة 

. من اجلهات األربع، وينبثق الفجر على أضواء تتـرى يف آفـاق الوجـود             
فريى كل فرد حسب اسـتعداده نفـسه        . وتسطع املغارب سطوع املشارق   

ويشاهد نضوب حبر اضـطرابات     .. كنقطة حماطة باألنوار يف أعماق روحه     
حدة وترمنهـا   ويدرك أن كل شيء قد انقلب إىل زمزمة الو        . فناءهالكثرة و 

  .فيتذوقها ويعيش ا
نعم، إن اليقني من حيث ابتداؤه، فيه شيء من الضبابية والغبش، وهلـذا             

أما من حيث نتيجتـه فهـو حـضور         . يهب عليه القلق وعدم االستقرار    
فالذين يعجزون عن رؤية هذا الفرق بني املبدأ        . واطمئنان بالغ يفوق التصور   

 بأن يف اليقني خطرات، ويف احلضور التوطن        واملنتهى، قد يلتبس عليهم األمر    
أما اخلطرات فهـي واردة     . بينما املسألة هي مسألة املبدأ واملنتهى     . واألمان

  اهللاُ  أَنْ يتغمـدِني   الِّإ(لكل أحد كما يفهم من فحوى احلديث الـشريف          
 بحانه الـيت رباهـا    ـ وأما التوطن واألمان فهو بواكري عنايته س       )١(،)ِبرحمٍة

  .وأنشأها يف مشاتله اخلاصة
وقد حبث اليقني ضمن ثالثة أقسام لدى أرباب التصوف، يف ضوء مـا             

  :تشري إليه آيات الذكر احلكيم
هو الوصول إىل أقوى إميان وأقطع إذعان فيمـا يتعلـق         :  علم اليقني  .١

  .بأمور مستهدفة، بوصاية األدلة الواضحة والرباهني الساطعة
                                                           

.٢٠؛ أبن ماجة، الزهد ٧١٧٨؛ مسلم، املنافقني ١٩، املرضى ١٨البخاري، الرقائق ) ١
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 هكـسب ية الوصول إىل معرفة تفوق التعريـف،        هو مرتب :  عني اليقني  .٢
بالكشف واملشاهدة واإلدراك واالستشعار ،الروح .  
هو احلظوة مبعية ذات أسرار، من دون ستار وال حائل،          :  حق اليقني  .٣

وقد فسر بعـضهم هـذه      . تتجاوز التصورات، ومن دون كمية وال كيفية      
قيامـه بـذات احلـق      احلظوة بفناء العبد من حيث ذاته وأنانيته ونفسه، و        

  . سبحانه
 معرفة اإلنسان :  وهو مور الثالثة مبثال بسيط   وميكن أن نعبر عن هذه األ     

، ورؤيته املالئكة اآلتني لقـبض روحـه        "علم اليقني "باملوت قبل موته هي     
 أثنـاء    يف وارتفاع الغشاوة عن بصره وشهوده بعض احلوادث فوق الطبيعة        

حـق  "ه طعم املوت اخلاص به هو       وتذوق". عني اليقني  "وسكرات املوت ه  
وعلى هذا فأي علم قاطع اكتسبه اإلنـسان بطريـق االسـتدالل            ". اليقني

وبلوغـه ببـصره ومسعـه      . العلمي، يف أي موضوع كان، هو علم اليقني       
والعرفان الـذي يـرد     . وحواسه السليمة األخرى إىل املعرفة هو عني اليقني       

واسه الظـاهرة والباطنـة،      وينبعث منه حىت يغشى مجيع ح       مباشرة وجدانه
  ".حق اليقني"مستغنياً عن األدلة والرباهني هو 

أما تطبيق اليقني وال سيما حق اليقني على احلقائق اردة، فكما ذكرنا آنفاً،             
  .وأي كالم أكثر من هذا يفوق حدنا. فهو مسألة حالية وذوقية كلياً

     باطالً وارزقنا اجتنابه،هم أرنا احلق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل اللّ
  وصلّ وسلّم على صاحب اليقني األمت سيدنا حممد األكرم 

  .وعلى آله وصحبه أمجعني
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א
  

" اهللا" ولدى الصوفية هو تكـرار اسـم         .ستذكارالذكر هو التخطر، اال   
ويؤدى الذكر منفرداً أو مجاعـة      . وصفاته واحدة واحدة، أو بضع منها معاً      

ال إلـه إالّ    "ويف أخرى يذكر    " اهللا"، ففي بعضها يذكر اسم      نبأي اسم كا  
ويف أخرى يذكر أمساء أخرى وصفات أخرى، وذلك حسب تعـيني           " اهللا

  .املرشد والدليل
والذكر كالشكر متاماً، وظيفة ودين العبدية، يؤدى جبميـع األركـان           

  . باللسان وبالقلب وبالبدن وبالوجدان
 اهللا جبميع أمسائه احلسىن وجبميع صفاته       فذكر اللسان هو؛ يف موضع ذكر     

.. اجلليلة وأن يكون صداحاً حبمده والثناء عليه واالنفعال بالتسبيح والتحميد         
 التكوينية  ته والترمن بآيات اهللا   ويف موضع قراءة كتاب اهللا الكرمي واللواذ برياد       

ن ان وفقره بلسا  ـ وإعالن عجز اإلنس   )١(،يف كتاب الكائنات مبعناها احلريف    
  .الدعاء واملناجاة

وذكر الوجدان هو ذكر اهللا جبميع أركان الوجدان ويف مقدمته اللطيفة           

                                                           
 بـاملعىن   الكائنـات ، فقراءة   حنويا أنه غري مستقل بنفسه، يف حاجة مستمرة إىل غريه         ) احلرف(أصل داللة   ) ١

 أا غري مستقلة بنفسها، بل هي يف حاجة مستمرة إىل خالقها، مفتقرة يف بقائهـا إىل إرادتـه          :احلريف يعين 
  )املترجم(. سبحانه
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الربانية، أي ذكره تعاىل قياماً وقعوداً بأخذ الدالئل على وجوده سـبحانه،            
والتفكر يف أمسائه احلسىن وصفاته اجلليلة اليت تتلمع يف كتاب الوجود واليت            

ومن مث التفكر يف أحكام ربوبيته الـيت        . مس فينا كل آن مهسات متنوعة     
تسع العامل أمجع، ويف املسائل املتعلقة مبسؤولياتنا جتاه هذه األحكـام، مـن             
أوامر ونواه، ووعود ووعيد، وثواب وعقاب، والبحث عن أسرار الوجـود           
وعما وراء أستاره، بطرق األنفس واآلفاق، واملشاهدة املتكـررة حملاسـن           

لو األخرى، يف ثنايا هذا البحـث أمـام البـصر           واحدة ت الأخروية تتفتح   
 باسموتصور أن كل شيء من الذرات إىل السيارات نبض ينبض           . والبصرية

". حلقيقة احلقائق "وترمجانٌ لعامل الالهوت يشع نوراً، ومنفذٌ       " م القدس عالَ"
فالذين يدركون الوجود ويتحسسونه أنه حي نابض،       . وهذا هو الذكر القليب   

عون أن يستمعوا إىل عامل الالهوت وهو يتكلم كاخلطيـب،          والذين يستطي 
والذين يوفّقون إىل مشاهدة جتليات اجلالل واجلمال من خالل هذه املنافذ،           

 وال أذن مسعت، حىت أن سـاعة         مثلها يتذوقون أذواقاً روحانية ال عني رأت     
نعم، إن هذه   . من هذه احلياة ضمن هذه الزمزمة الذوقية تعادل مئات السنني         

السياحة القدسية، بتلك الالائية اللذيذة تدوم متنهدة بالواردات واحلظوظ         
سـبحات  "ويف النقطة اليت تغمـر أنـوار   . احلةاملعنوية وتستمر يف دائرة ص   

كل فـرد   ف.  ذاته وتتجاوزه   اإلنسان تفوق مشاهدات اجلهات كلها،   " الوجه
هداته موافقة  شاسواء كانت م  -  الذكر جلّةمن أرباب القلوب جيد نفسه يف       

وإذا به يردد األمساء اإلهلية، مبا يستشعره مـن أشـياء            -بذات األمر أم ال   
  .باختياره أو بدون اختياره
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ففي مثل هذه احلالة، . والذكر أحياناً يرغو ويزبد حىت يغشى ذات اإلنسان
فيداوم بعضهم على . حالة االستغراق، ال تبقى عالمة للذكر وال عنوان للذاكر     

ال مـشهود إالّ    : ال موجود إالّ هو، وآخرون يقولون     : حيد بقوهلم كلمة التو 
ال إله إالّ اهللا، وآخرون ضمن شعورهم الفطري ومبقاييس كلية          : اهللا، وآخرون 

ويداومون على  " إالّ اهللا "مجيع األمساء احلسىن، فيمرون إىل      " ال"يالحظون بعد   
  . كلية اللنظرةذكر كلمة التوحيد يف مثل هذا الشعور الكلي وا

تلـك  -ولعل الثواين اليت متر يف مثل هذا اجلو، جو القربة وجو املعيـة              
 مـن   توجهاً لألبديـة  و  بركة  أكثر - املنورة املتفتحة على الواردات    الثواين

ويروى كالم طيب كحديث شريف     . لة عن الواردات  سنوات مظلمة ومقف  
مقرب وال نيب   يل مع اهللا وقت ال يسعين فيه ملك         "إشارة إىل هذه املباركية     

   )١(."مرسل
والذكر البدين هو حتويل األوامر اإلهلية ونواهيهـا إىل حيـاة تمـارس             
وتعاش، حبيث يستشعر اإلنسان يف وجدانه كل ما هو مكلف بـه فيـأمتر              

وإن .  مع الشعور العميـق باملـسؤولية      ينتهي بنواهيه  و  بشوق عظيم  بأوامره
 نابع من هذا الـذكر الثـاين،        عمق ما يؤدى من ذكر باللسان بصورة عامة       

والـذكر  . فيأيت على صورة صوت ال ميوت ينبعث بقوة دافعة من املركـز           
البدين على األكثر هو محلةُ عرض حاجاتنا إىل القدرة اإلهلية والقوة اإلهليـة             
والغىن اإلهلي وذلك بطَرق باب األلوهية، حبثاً عن سبل القبـول إىل ذلـك              

  .الن عن عجزنا وفقرنا البشريالديوان الرفيع بأسلوب اإلع
                                                           

  .٢/٢٢٦؛ كشف اخلفاء للعجلوين ١٩٧علي القاري األسرار املرفوعة ل) ١
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نعم، إن الذاكر، واملصر على الذكر، يؤخـذ إىل حفـظ اهللا سـبحانه              
 فَـاذْكُروِني ومحايته ويؤوى يف حماضن عنايته حـىت أن األمـر اإلهلـي             

كُمأَذْكُر )ل العجـز إىل           )١٥٢:البقرةر عن كيفية ذات أسرار وهي حتويعب 
  .عينهالقوة بعينها والفقر إىل الغىن ب

..  اهللا بالفكر والعبادة، يذكركم بالتشريف والتكـرمي       اأي ما أن تذكرو   
يستجيب لكـم بإغـداق ألطافـه         به يف األدعية واملناجاة،    اوما أن تترمنو  

 عالقاتكم معه سبحانه رغم مـشاغلكم الدنيويـة         اوما أن تدميو  .. عليكم
وما .. العقىبالكثرية، يشرفكم باإلحسان بعد أن يزيح عنكم مشاكل الدنيا و         

لكم "  أنيساً جليسا" به أوقاتكم اليت تنفردون ا وحدكم، يكون         اأن تشرفو 
وما أن يكون لسانكم رطباً مـن       ..  من انفراد واغتراب   حيثما تدفعون إليه  

ذكره يف أوقات راحتكم، يرسل إليكم أنسام الرمحة أمام احلوادث املمـضة            
فونه، ينجـيكم مـن ذل الـدنيا         يف أرجاء العامل تعر    اوما أن تنطلقو  .. لكم

 خملصني هللا يف أعمالكم، يكرمكم مبا ال عني رأت          اوما أن تكونو  .. والعقىب
وذا يرقى الذاكر، بالـذكر     .. )١(وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر       

وبالرغبة يف الذكر وبذل اجلهد فيه ونيله، وإذا باهللا سبحانه يعمق أكثر هذا             
ن األمـر اإلهلـي     إو. وفيق، بإحساناته اخلاصـة   اللطف، لطف اهلداية والت   

ْواكُراشونِ   وكْفُرالَ تِلي و )ذه الدائرة الصاحلة بـني       )١٥٢:البقرة يذكّر 
  .الذكر والشكر، أي السري من الذكر إىل الشكر ومنه إىل الذكر

مث . إن الذكر لب العبادات مجيعها، ولب هذا اللب هو القرآن الكـرمي           
                                                           

  . ٦،٥، اجلنة ٣٩؛ مسلم، اإلميان ٣٥، تفسري سورة السجدة، التوحيد ٨البخاري، بدء اخللق : انظر) ١
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والذكر جبميع أشـكاله    .  نورة الصادرة عن صاحب الشريعة    الكلمات امل 
املتحلقة يف جمال احلواس    " سبحات الوجه "اجلهرية واخلفية، عملية نقل ضياء      

  .والتفكر والشعور، إىل البدن، ومتليكه الروح
والذكر، عنوان لإلعالن عن احلق سبحانه لإلنس واجلـن جتـاه نعمـه          

 ال تبقى حكمةٌ لوجـود       حىت ع هذا اإلعالن  الظاهرة والباطنة، وما أن ينقط    
 قيام الساعة بعدم بقاء من يقـول        أَال يربط بيان النيب     . األرض وما عليها  

   )١(.اهللا...اهللا: على األرض
 ا هو أقوى الطـرق وأسـلمه      - بأي شكل كان     -إن طريق ذكر اهللا     

كر نعم، إن ذ  . وبدونه يتعسر الوصول إليه تعاىل    . للوصول إىل احلق سبحانه   
الوجدان له بشعور، ومرافقة اللطائف له كل آن، وكون اللسان ترمجاناً هلذا            

  .االنسجام اجلاذب زاد ال ينفد وذخريةٌ مباركة طيبة لسالك اخللود
نعم، إن ذكر اهللا هلو سياحة رائعة يف عروج القربة، حبيث ما إن يبـدأ               

يف حلظة واحدة   اللسان والشعور والقلب بذكر اهللا معاً، جيد اإلنسان نفسه          
أنه يف مصعد ذي أسرار يصل به إىل إقليم تحلّق فيه األرواح، فيشاهد مـا               

  .يشاهد من فرجات أبواب السماء ما خيص الغيوب واملاوراء

فالصالة اليت هي سيدة العبـادات وعمـاد        . ليس لذكر اهللا وقت معني    
. الةسفينة الدين تقام يف أوقات خمصصة، وأوقات أخرى ال جتوز فيها الـص            

 وليس مقيداً بـأي     أما ذكر اهللا فله احلرية املطلقة يف السري يف أجزاء الزمان،          
 ِقياما  الَِّذين يذْكُرونَ اهللاَ   كما هو مضمون اآلية الكرمية       حال من األحوال،  

                                                           
  .٢٣٤مسلم، اإلميان ).  اُهللارِض اُهللاأل يقَالَ ِفي اال تقُوم الساعةُ حتى ال) (١
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وِبِهمنج لَىعا وودقُعو )ال زماناً وال حاالً)١٩١:آل عمران فليس له حد .  

تاب والسنة وآثار السلف الصاحل أمراً أكثر ترغيباً وحثاً         ال أتذكر يف الك   
ويف احلقيقة أن الذكر مبثابة الروح والدم يف مجيع العبادات، من           . من الذكر 

إالّ أن ذكر كل شخص هو حسب تأثري ما يذكر علـى            . الصالة إىل اجلهاد  
". سكينة القلب "أو  " املشاهدة"مشاعره، وهذا ما يطلق عليه الصوفيون بـ        

وبعـضهم  . فبعضهم يصل إىل اهللا يف قلبه بذكره له بطريـق ذي أسـرار            
ويكونون دائماً يف املعية اإلهلية مبا يف       " كنـزاً"يدركونه سبحانه يف وجدام     

فالذين هم يف هذا املستوى، كل ذكر       . أعماقهم من نقطة استناد واستمداد    
 تعبري عن الذين     اآلتية عبارةالولعل  . جديد هو جهالة، ألنه وسيلة لالنقطاع     

  :هم يف هذا املستوى من الفهم

  )١(نساه أَلَست ِإذْ هذْكُر أَوكَيف     ذْكُره أَلَستي نِّ أَُهللا يعلَماَ

  هم اجعلين لك ذكّاراً لك شكّاراً لك رهابا اللّ
  .  منيباًاًـلك مطواعاً لك خمبتاً إليك أواه

  ر وصل اللهم على سيدنا حممد الذكّا
  .وعلى آله وصحبه املخبتني املنيبني

                                                           
  .٦/٣٣١شعب اإلميان للبيهقي ) ١



 ٢٠٧ 

  

א
  

أي أجاد صـنعه، أتقنـه،      " أحسنه: "األول:  لغةً على ضربني   اإلحسان
أي أنعم  " أحسن إليه : "واآلخر.. عاملَ بشعور اإلحسان، استهدف الكمال    

فكال املعنيني أُخذا بنظر االعتبار يف القرآن       . عليه، فعل ما هو خري لآلخرين     
يف مواضع إىل أحدمها ويف أخرى إىل املعنيني        أشار  ف.  والسنة الشريفة  الكرمي
وقد أشري إىل هذا لدى ذكرنا لشعور اإلحسان لسيدنا يوسف علـى            . معاً

  .نبينا وعليه السالم
واإلحسان لدى أهل احلقيقة، عمل قليب ميثَّل بالقيام بالتروي والـتفكري           

ق، والتخطيط ألمور حسنة    الصائب حبساسية دقيقة خارقة وفق مقاييس احل      
وكل ما يتعلق بالعبودية من سلوك      ... جيدة، والتمسك بأمور جيدة وحسنة    

  . وطور، مستشعراً عرضه على اهللا سبحانه
 رط بناء الشعور والتفكري والتـصور     وألجل الوصول إىل اإلحسان يشت    

وصبغها بـصبغة    ، اإلميان بأسس اإلسالم   ح، وترسيخ حقيقة  على إميان صحي  
أما الشعور بضرورة اإلحـسان إىل      .  السديدة  مبقاييس القلب الكرمية   يةربان

اآلخرين وإىل أي شيء أخر، فهو طور طبيعي للقلب الذي تكامل مبراقبـة             
  .احلق سبحانه



 ٢٠٨

كَأَنك تراه فَِإنْ لَـم      أَنْ تعبد اهللاَ  ( :حسانَإلانعم، إنه حبسب حقيقة أن      
   ري هفَِإن اهرت كُنتهو عمل كل شيء متقناً، ومن دون قصور أو نقص           )١(،)اك 

بأبعـاد  ، إمياناً واستـشعاراً     "الشاهد األزيل "حيث إنه سيعرض على أنظار      
فهذا هو األساس والقاعدة واألفق     . اإلرادة واحلس والشعور واللطيفة الربانية    
  .الذي ال بد من بلوغه لدى أرباب احلقيقة

هـو ظهـور شـعور      ، ف  وفكراً وسلوكاً  أما اإلحسان لآلخرين شعوراً   
هو نتيجة طبيعيـة    وروح اإلنسان وفيضانه وانتشاره     اإلحسان املتكامل يف    

فهـذا  .  الوجدان املنظم وفق اإلحسان ملا نظم ألجله       تعبريللشق األول وهو    
 يؤِمن أَحدكُم حتى    ال(املعىن، أي جهة اإلحسان املتوجه إىل الناس، دستوره         

  ِحبفِْسهِ   ِخأليِلن ِحبا يه الكوين الشامل جلميع املخلوقات هو       )٢()يِه معدوب 
 شيٍء فَِإذَا قَتلْتم فَأَحِسنوا الِْقتلَةَ وِإذَا ذَبحتم        حسانَ علَى كُلِّ  إل كَتب ا  ِإنَّ اهللاَ (

  )٣(.)ِبيحتهلْيِرح ذَوبح ولْيِحد أَحدكُم شفْرته فَأَحِسنوا الذِّ
 فالذي يفـتح    .إن شعور اإلحسان مبثابة مفتاح سرى لفتح دائرة صاحلة        

 كأنه قد صعد السلّم السيار، فيجد        املنري ذلك الباب ويدخل إىل ذلك املمر     
وفضالً عن هذه احلظوة، إذا ما أعطى إرادته        . نفسه يف عروج علوي ساحر    

واعتقـد أن   . تني معاً حقها واستمر يف سريه فإنه يصعد يف كل خطوة مرتب         
.  يذكّر ـذا   )٦٠:الرمحن( حسانُإل ا الّحساِن إِ إلهلْ جزاء ا  البيان اإلهلي   

                                                           
  .١٦؛ أبو داود، السنة ٧؛ مسلم، اإلميان ٣٧ البخاري، اإلميان )١
  .٧١؛ مسلم، اإلميان ٧البخاري، اإلميان : أنظر) ٢
  .١١١؛ أبو داود، األضاحي ١٤؛ الترمذي، الديات ٥٧مسلم، الصيد ) ٣



 ٢٠٩ 

مث  )حـسانُ إل ا الّحساِن إِ إلهلْ جزاء ا   (فقد قرأ سيدنا الصادق املصدق      
هل : يقول: اهللا ورسوله أعلم، قال   : هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا     : قال

  )١(.)نعمت عليه بالتوحيد إالّ اجلنةجزاُء من أ
إن شعور اإلحسان كالسحب املثقلة باألمطار، فما أن حتيط بأقطار تالل           

فيجد اإلنسان نفسه يف دائـرة      . القلب، إالّ وتنـزل األلطاف اإلهلية غدقاً     
ةٌ   ِلادِزيى ونسواْ الْحنسأَح لَِّذين )ويعيش متذوقاً لذائذ كونـه      ،)٢٦:يونس 
ويف هذا املوضوع، واردات إهلية آتية من منبع الفـضل واللطـف،            . ساناًإن

وهذا .  العمل والسلوك وتترتب على النيات اخلالصة للقلوب       تتجاوز واردات 
  .يفوق تصورنا وتفكرينا أيضاً

 إىل احلق سبحانه هي القلب، وأعظـم        توصل االنسان إن أصدق وسيلة    
ق للتوجه إىل ربوع اإلخالص،     فاإلحسان أسلم طري  . عمل قليب هو اإلحسان   

وأصوب واسطة للوصول إىل روايب الرضوان، وهو شعور الـتمكني جتـاه            
فيشد الرحال إليه سبحانه يومياً مئات األلوف من اهـزين          . الشاهد األزيل 

ولكن قد ال يصل إىل تلـك       . باإلميان انحني بالعمل، الغارقني يف التقوى     
فالذين مل يصلوا إليهـا علـيهم أن        .  يصل أحد  الذروة إالّ بضع منهم أو ال     

 والذين وصلوها يدركون قبح ما ال حيبه اهللا، وحيـسون  . يستمروا يف كدهم  
 وينغلقون دونه، ويستشعرون أيضاً ما يستحسنه اهللا سبحانه فيكون جزءاً           به

  ".املعروف"ضرورياً لفطرم، ويتكاملون معه، فيستنشقون 

                                                           
،؛ تفـسري القـرآن العظـيم البـن كـثري           ٤/٣٣٧؛ املسند للـديلمي     ١/٣٧٢شعب اإلميان للبيهقي    ) ١

٧/٤٨٠.(٤/٢٧٩(  



 ٢١٠

  مور كلها وأجرنا من خزي الدنيا هم أحسن عاقبتنا يف األاللّ
  هم اقِسم لنا من خشيتك ما حتول به بيننا وعذاب اآلخرة، اللّ

  وبني معاصيك، وصل وسلم على سيدنا سيد احملسنني حممد 
  .وعلى آله وصحبه أمجعني



 ٢١١ 

  

אאא
  

اإلدراك، الفطنـة، الـدليل،     : البصرية تقابل يف كتب اللغة والقواميس     
انفتاح عني القلـب، سـعة      : هد، ويف كتب التعريفات واملصطلحات    الشا

استشفاف النتيجة ورؤيتها من البداية، ملَكة تقييم األيام اآلتية مع          اإلدراك،  
  .  املعاشاليوم

  :وتكسب البصرية لدى حماورة أرباب القلوب إحاطة وعمقاً آخر، كاآليت
التفكري، وهي املرتبة األوىل    البصرية منبع العرفان الوحيد يف داللة اإلهلام و       

إلدراك الروح كُنه األشياء، فهي شعور وجداين يـشخص ويـرى القـيم             
الروحية يف املواضع اليت يتعسر على العقل جتاوزها لتعلقه باللون والـشكل            

فهي إدراك منور بالتجليات اإلهلية، املكتحـل بإمثـد         . واملظاهر والكيفيات 
الوقت الذي تتعثر اإلدراكـات وتـسرح       ضياء األنس للذات اإلهلية، ففي      

هائمة مرهقة يف وديان اخلياالت، يف هذا الوقت خيتلي هو بأسرار مـا وراء              
الدليل والشاهد وجيول يف املواضع اليت حيار فيها العقل،         األشياء مستغنياً عن    
  .فيبلغ حقيقة احلقائق

  حسب البصر، صفة نورانية من صفات اهللا اجلليلة، وبصرية كل مستعد         
 )٣٢:الزخرف( نحن قَسمنا بينهم   من هذه الصفة اإلهلية وفق ميزان        حصته



 ٢١٢

أعظم حـصة يف     عليه أفضل الصلوات وأمت التسليمات له        اًسيدنا حممد ن  إو
مثل هذا التجلي القَدري، واألكثر استفادة من هذا النبع الالهويت واألكثـر            

وحـه يف صـدور اجلمـوع        إهلامات ر  فهو الذي أفرغ  ارتواء منه، ومن مث     
احلاشدة خلفه، وهو املرآة الوة الوحيدة لتجليات احلق سبحانه، فال شبيه           

  علَى بِصريةٍ  عو ِإلَى اهللاِ  قُلْ هِذِه سِبيِلي أَد   : وقوله تعاىل . له يف هذا وال مثيل    
 بيان يشري إىل مدى خصوصية وعظمة استفادة        )١٠٨:يوسف(ومِن اتبعنِ  أَنا

  .والتابعني له من هذه املوهبة والواردات اإلهلية سلطان األنبياء 
وبفضل هذا اإلدراك النوراين، فإن املسافر امليمون إىل املعـراج رأى يف            

للمحـرومني مـن    " عمـاء "الذي هو   -فَس واحد ما وراء ستار الوجود       ن
ـ    ..  وطالعه كتاباً مفتوحاً أمامه     وجال فيه  -اإلدراك ب وساح يف ربوع الغي

ـ    وخشع لصريف  ..انحيث اللوحات املثالية ألركان اإلمي      ذي أقالم القدر ال
.. ومر على خباءات احلور ومراتع الغلمـان .. تنخلع له القلوب من الصدور   

 يف النقطة اليت تتناغم     )٩:النجم( قَوسيِن أَو أَدنى   قَابواستقبل حبفاوة عند    
وودع حممالً باهلـدايا    "..  مساء ال مكان وال آن وال أرض وال      "فيها مشاعر   

  .والعطايا
وأحياناً يبلغ ما يف البصرية من ذوق املـشاهدة إىل عمـق آخـر مـع                

أي النفوذ  " (تأويل األحاديث "ة، حبيث إن اإلدراك ينتبه ويتيقظ إىل        ـالفراس
ـ   )داثـياء واكتناه األح  ـإىل اجلوانب امللكوتية لألش    روح يف  ـ، وحييا ال

وإذا بالوجدان يصبح عـني  . بعاد الثالثة، ببضعة أبعاٍد معاً   هذا املكان ذي األ   
  . رة، ونبضه اخلافق، وعقلَه املكتنهـالوجود الباص



 ٢١٣ 

أما الفراسة اليت ترد مبعىن احلدس واإلدراك، فهي تعـين حتـول اإلدراك             
فالعيون ذات البصرية املفتوحة على جتليات نور       . إذعاناً والبصرية أكثر عمقاً   

 ون بالظالل ويرون  نخدع الذين ال ي   ، هي لذوي الوجوه املقمرة    احلق سبحانه 
ون تجـاوز وي ..بنور البصرية جبالء تام حـىت يف أشـد األمكنـة عتامـة            

 اجلزئيـات،   موال تأسره ..  باملتشاات قطعاً  دون أن يتعلقوا  .. االلتباسات
 واهليدروجني يف    السكّر يف قصبه، واألوكسجني    ون حاالً ويشاهد  ونفيدرك
  ".الفرق" إالّ يف إقليم موول قلوال جت. اءروح امل

إن كل نقطة من سيماء اإلنسان ويف وجه الكائنات، وكل كلمة، وكل            
سطر، لفظ مترع باملعاين البليغة الكثرية، بل هو كتاب مفتوح للذين جيولون            

 وبـسر احلـديث     )١(.)ِمنيلْمتوسِِّل ِإنَّ ِفي ذَِلك آلياتٍ   : (يف ظل قوله تعاىل   
 فـإن ذوي املنــزلة      )٢()ِإنه ينظُر ِبنوِر اهللاِ   اتقُوا ِفراسةَ الْمؤِمِن فَ   (لشريف  ا

الرفيعة قد تربعوا يف نقطة ترصد يشاهدون منها أقطار الوجود ويتعاملون مع            
حقيقة األشياء، فيطّلعون على الوجه احلقيقي للوجود مبـا وراء األسـتار،            

مكتنهني الوجه احلقيقي لكل شيء فيربزونـه       وينثرون النور على األحداث     
للعيان، ويسعون يف ربوع فردوسية من لذة إىل أخرى، وأنف الذين يقضون            

  . حيام حول الثقوب السوداء راغم
فالوجود، يف نظر الروح اليت ال تفتح عينها وال تغمضها إالّ بالفراسـة،             

 احلية كلمـات     ومجيع األشياء، احلية منها وغري     .صفحات متوالية من كتاب   
                                                           

ء القلوب باالسـتدالل والعالمـات      وهو العارف مبا يف سويدا    ) العالمة( هو الذي يعرف الوسم      :املتوسم) ١
  )٧٥:سورة احلجر). (لقشرييا(
  .الترمذي، تفسري سورة احلجر) ٢



 ٢١٤

ن وجه الوجود وسيماء اإلنسان بيان واضح ال        إو. مشعة بألف معىن ومعىن   
فرجال القلوب يبصرون مبا ال تقدر على رؤيته كل عني، ويسمعون           . خيدع

مبا ال تسمع به كل أذن من اآليات التكوينية لذلك الكتاب، ومن مجلها اليت              
ففـي كـل حلظـة      . ورهتربق بالنور، حىت أن أعظم األدمغة تعجز عن تص        

 - كل مـؤمن حـسب درجتـه         -يشعرون بالعجائب وحيدسون توقعاا     
  . ذن مسعت وال خطر على قلب بشرأويتلذذون ا مبا ال عني رأت وال 

  خمبتة منيبة يف سبيلك، وصلّ وسلم أواهة هم إنا نسألك قلوباً اللّ
  . سبيلك وعلى آله وصحبه أمجعني مرشدعلى سيدنا حممد



 ٢١٥ 

  

אאא
  

الوقار، اجلدية، املهابة، األنس،    : السكينة مشتقة من جذر السكون، وهي     
ولـدى  . فهي ضد الطيش والقلق والتردد واالضطراب     . األمواجسكون  و  أ

لقلـب يف   فمثل هذا ا  . أرباب التصوف هي استقرار القلب بالواردات الغيبية      
 املابعد، وهو منفتح للنفحـات الالهوتيـة،         إىل دقة وحيطة دائمني، ويتطلع   

علم "فهذا املقام، يف الوقت نفسه، بداية مرتبة        . وجيول دائماً حول االطمئنان   
واردات ترد بطريق العلم مبـا اقتنـصته        ختتلط    ما وعلى هذا كثرياً  ". اليقني

  .لتباسات من هذاقد يتولد بعض االو. قتاً أفق املشاهدةؤالبصرية، فيتضبب م
كينة تظهر أحياناً بشكل إشارات وأمارات خفية، بـني احلـدس           والس

وعدمه، وأحياناً تظهر بتجليات واضحة إىل حد يعرفها حىت أمثالنـا مـن             
والسكينة وما يرافقها من إشارات وأمارات، سواء كانت كهمـس          . العوام

 اليت ال حتدس إالّ بدقة متناهية،       ،يف إذن الوجدان بنسيم معنوي كنفحة إهلية      
 - أُحسن إىل بين إسرائيل      مثلمابشكل جسم يظهر اخلوارق يراه اجلميع،       أو  

 لـدى   وميكن أن نتذكر أموراً ملفعة أخرى كما رآها أسيد بن احلضري            
 فإا ترفع قوانا املعنوية وتعلـو       -تالوته القرآن، وآخرون يف أوضاع أخرى       

شـكران  وتزيد من قوة إرادتنا، فهي يف كل وقت تأييد إهلي، ومـدار             ا  
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 كمـا   ،وشوق للذين يدركون عجزهم وفقرهم ويستـشعرون حباجـام        
السِكينةَ ِفي قُلُوِب الْمؤِمِنني ِليزدادوا      هو الَِّذي أَنزلَ  توضحه اآلية الكرمية    

  اِنِهمِإمي عا مانِإمي) ذا التأييـد ال يـضطرب وال          .)٤:الفتح فاملؤمن احملظوظ 
 أنه يصل إىل طمأنينة متوازنـة       كماي أو حزن وكمد،     يقلق من خوف دنيو   
  . يف الداخل واخلارج

 وقور يف سـلوكه،     فهو رجل موازنة وطمأنينة،   فالذي نال هذه السكينة     
 دائـم،    حذر وتيقظ  ويف عامله الداخلي يف   . والصدق واجلدية يوحي باألمان   

بواب متاماً  د األ سويف عالقته مع اهللا مدقق بعيد عن األنانية والشطحات، قد           
إنه يدرك أن كل نفحة وكـل وارد يـورث          . يف وجه هذيانات البكتاشية   

ويعزو كـل قلـق     . االنشراح فهو منه تعاىل، فيخشع وخيبت يف أدب جم        
فيحاسب نفسه، بل يتحاسب معها     . واضطراب إىل ما يف ماهيته من ثغرات      

  .دوماً
رار التام وانتهاء   وقد عرف االطمئنان والطمأنينة، بالسكون التام واالستق      

وهذا يبني أن االطمئنـان     . املد واجلزر يف حياة القلب وعدم اضطرابه وقلقه       
فلئن كانت السكينة بداية االنتباه إىل احلقيقة والتخلص        . حالٌ فوق السكينة  

  .من املعلومات النظرية، فالطمأنينة نقطة النهاية
ـ "و" الراضية"إن ما يبينه أرباب التصوف من درجات         فـوق  " يةاملرض

أما ". الرضا"لسماء  الطمأنينة، مها بعدان خيصان االطمئنان لألبرار، وعمقان        
تعصيان على الفهـم،    ـان املقربني، تس  ـفمرتبتان ختص " الزكية"و" امللهمة"

  .داًـذا بشاراما كثرية جداً ورائقة جـووارداما، وك
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ات خمالفة نفسها   ر تيار ظِهالسكينة ميكن أن ت   نالت  هذا ويف األرواح اليت     
. كل شيء جيري علـى مـا يـرام        فولكن يف الطمأنينة،    . يف بعض املواضع  

فالقلب كالبوصلة يؤشر دائماً إىل مرضيات احلق سبحانه، وال حتيـد إبـرة             
حبيـث إن الـروح     " اليقني"الوجدان قيد أمنلة عنها، فهذه مرتبة من مراتب         

 أخرى من    على حقيقة  السائحة يف هذه املرتبة تكون شاهدة يف كل موضع        
 وتكرم بواردات جديدة يف كل      ،)٢٦٠:البقرة( يطْمِئن قَلِْبي ِلولَِكن   حقائق
علَيِهم والَ هم    خوف والَوحتس يف كل مكان جتول فيه بنفحات        . منـزل
ِبالْجنـِة   وأَبِشروا تحزنواال تخافُوا و  الّأَ وتشعر بـ    ،)٦٢:البقرة( يحزنونَ

 تطْمـِئن   أَالَ ِبـِذكِْر اهللاِ    وتتذوق بكوثر    )٣٠:فصلت( كُنتم توعدونَ  الَِّتي
الْقُلُوب )فتحيا دائماً حبيـاة أمسـى بكـثري مـن طبيعتـها             ..)٢٨:الرعد

  .وجسمانيتها
إذ . الطمأنينة هي عنوان موقع اإلنسان فوق األسباب وما بعد الوسـائل          

قلـق  والروح تتخلص من    .. ه املرتبة سياحته فوق الطبيعة    العقل ينهي يف هذ   
واحلس جيد كل ما يبتغيه يف هذا املنــزل         .. حني بلوغها هذه املرتبة    الدنيا

  .الساحر فيتحول حبراً بعد أن كان قطرة
الشوق إىل  "وشوقَه هو   " األنس باهللا "إن أُنس من كسب هذه املرتبة هو        

يصل من الكـوة     فهو   )١(."مع اهللا "كالمه هو   و" البقاء باهللا "وبقاءه هو   " اهللا
اليت فُتحت له، مع حمدوديته، إىل بصر بال حدود، ومسع بال حدود، وقدرة             

                                                           
يف رضا اهللا الـذي يفـوح دائمـا         "،  "إدراك أثر اجلمال اإلهلي يف القلب     : "العبارات هنا تعين على التوايل    ) ١

  ".الكالم آت من كالمه سبحانه"، و"العلم بأن الوجود قائم بوجود احلق سبحانه"، "القلب
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بال حدود، حبيث يستطيع أن ينجو بنفَس واحد من دوامة احلوادث احملـرية             
  .، ويتخلص منها واملتداخلة جداًاملختلطة

قلق الدنيوي، يبتـسم    فمثلما ينجو مثل هذا الروح من االضطرابات وال       
ويهش مبا بعده من احلـواجز      .. ف منه الناس مجيعاً   جتبوجه املوت الذي ير   

ـ    والعوائق، وذلك بفضل تكرمة       رِضـيةً م ِك راِضـيةً  ارِجِعي ِإلَـى ربِّ
..  ويرى املوت أطيب نتيجة للوجود، وأكثر ما يغـبط عليـه           ..)٢٨:الفجر(

 :نيا اليت تنتهي باملوت األمـر اإلهلـي        بعد احلياة الد    يف كل منـزل   ويسمع
  ِّبِجِعي ِإلَى رةً اراِضيِك ر ةًمِضير          مع من قرب ابـن عبـاسكما س  ..

ويـشعر باحملـشر موضـع حـرية        .. ويمضي حياة القرب على ربوع اجلنة     
وحييا بنشوة املخافة واملهابة عند امليزان، عـابراً الـصراط دون           .. وإعجاب

  .نة اليت هي دار قرار من بلغ يف روحه درجة االطمئنانحيدة، فيبلغ اجل
 عرفة ملن شد الرحـال إىل       ثل هذا الروح أشبه ما يكون بوقفة      فالدنيا مل 

العقىب أما  . لعيد العظيم ا هو يوم عرفة ل    ن الذي فيه  ، والزما "العفو والغفران "
  .هي عيد األعيادف

اب النار، بنا آتنا يف الدنيا حسنة ويف اآلخرة حسنة وقنا عذر  
  وصلّ وسلم على سيدنا حممد النيب املختار 

  .وعلى آله وأصحابه األخيار
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אא
  

تقرب اإلنسان إىل اهللا سبحانه بتخطيـه قيـود         : القرب لدى الصوفيني  
ورغم أن هناك من فهموا القرب أنه قـرب  . اجلسمانية متحوالً إىل املاورائية   

     ستحسن وغري الئق، ملا فيه من إمشام ملعـاين إضـافة           اهللا لعباده، إالّ أنه ال ي
" الكينونة"عاىل لعباده هو فوق     مع أن قرب احلق ت    . املكان واملسافة إليه تعاىل   

ـ          ". الصريورة"و صائص فالقرب احلاصل بعد أن مل يكن موجوداً، هو من خ
والذين يقضون وجودهم يف تكونات     ) أي بعد اخللق  (وِجدوا بعدئذ   الذين أُ 
وهـو  :  هذان القربان يبينه الكالم النوراين الوجيز يف قوله تعـاىل          .متنوعة

   ما كُنتم نأَي كُمعم )ـ قرب   فمثل هذا القرب ليس هو ال      .)٤:احلديد  اصاخل
 حيصل باإلميان والعمل الصاحل، بل هو قربية عموميـة تـضم حتـت              الذي

 والطيـب   أجنحتها كل شيء، من الذرات إىل ارات؛ السعيد والـشقي،         
  .مواتواخلبيث، والصاحل والطاحل، واألحياء واأل

نعم، إن القرب العمومي الذي يضم كل الناس حتت مظلتـه، يقابلـه             
القرب اخلصوصي الذي يستند إىل اإلميان ويتحقق مبعايشة واتباع أحسن ما           

وهذا حيصل للمحظوظني الذين وجدوا طريق القـرب        . أمر اهللا سبحانه به   
ملؤدي إىل اخللود، فيصبحون ويمسون بعمق جديد يوميـاً         ودخلوا الرواق ا  
 محـِسنونَ  الَّـِذين هـم    و  مع الَّـِذين اتقَـوا     ِإنَّ اهللاَ وجيولون يف أفق    
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 فالذين حازوا هذه املرتبة يتنفسون القربة، إذ يقولـون عنـد            .)١٢٨:النحل(
 ِإنَّ اهللاَ د زفريهم   ـ وعن )٦٢:الـشعراء ( يهِديِنـس يِإنَّ مِعي ربِّ  شهيقهم  

  .)٤٠:التوبة( معنا
إن ما يف القرب اخلصوصي من شعور اإلميان وحقيقة اإلحسان، كالنور يف            

 هـذين   إىلأما أداء الفرائض والنوافـل باالسـتناد        . البصر، والروح يف اجلسد   
نعم، إن أسلم طريـق     .  مبثابة جناحني شرعا إىل مساء الالمتناهي      واألساسني فه 

أما . رب اإلنسان إىل اهللا سبحانه وأقصره وأكثره قبوالً هو طريق أداء الفرائض           يق
 الالمتناهي الـذي     النوافل إقليمبدورها القربة، فإمنا تتحقق يف      احملبوبية احلقيقية و  

إذ جيد سالك احلق نفسه كل آن حتت جناح نافلـة أخـرى يف              . يفوح بالوفاء 
نه بلغ حظوة جديدة، فيصل إىل حالـة        رواق جديد ممتد إىل اخللود، ويستشعر أ      

  .أكثر شهية ألداء الفرائض وأكثر شوقاً حنو النوافل
 يف وجدانه   فكل من تنبهت روحه إىل هذه النقطة وانتهى إىل هذا املعىن، يشعر           

ـ        حبه هللا  أنه حمبوب عند اهللا، مبدى     ري يف  ، وإذا بسمعه وبصره وبطشه ومشيه جي
  .كما ورد يف حديث قدسيمباشرة، " املشيئة اخلاصة"دائرة 

بالفرائض عنوان آخر لبلوغ اإلنـسان مقـام        " القربة"إن  : وبتعبري آخر 
بالنوافل، فهي  " القربة"أما  . ني عنهم يضية، ووجوده بني أحباء اهللا املر     احملبوب

مقام إضافة حركات اإلنسان وسلوكه إىل ذات احلق سبحانه، فهو مقـام            
ولَِكـن  تقْتلُوهم   فَلَم: له تعاىل تكرمي وتشريف خاص لكل أحد يف ظل قو       

  .)١٧:األنفال(  رمى ِإذْ رميت ولَِكن اَهللا قَتلَهم وما رميتاَهللا
وإن إيضاح القربة اليت هي توجه خاص، بأفعال اإلنسان وسلوكه متغاضـياً            
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فالقرب شأن من شؤون مسوه وعلـوه تعـاىل،         . عن نقطة التوجه خطأ كذلك    
وما أمجل  . ماهيتنا يف   وثغرةخيصنا  أما البعد فهو    . وبعد من أبعاد رمحته الواسعة    
  القرب ملن والبعد ملن ؟: ما يشري صاحب كلستان إليه

    است بمن من اَز نزِديكْتر دوست
 ر ِوينتبجن ِكه عم اَز يم وورد  

      اُو ِكه فْت گُتوان ِكه با كُنمِچ
  مهجورم من و من كَناِر در     

احلبيب أقرب إيلّ مين، والعجب أين بعيد عنه، فما حيليت ومـاذا            : "أي
  ".فاحلبيب معي وجبنيب، ولكين بعيد عنه: ميكنين أن أقول

انقطاع فيوضات احلق   : البعد، يعين التنائي واهلالك، واملتصوفون يرون أنه      
 املبدأ، وخذالن وحرمان مـن حيـث        سبحانه واالبتعاد عن اهللا من حيث     

أنه ينبغي االقشعرار والرعدة     واوأكّد. كن هناك عناية خاصة   تالنتيجة إن مل    
  .منه

وكما أن للقرب درجات حسب عوام املؤمنني، واألولياء، واألصـفياء،          
ت، والدرك الذي هو اهلـالك      واألبرار، واملقربني، فالبعد كذلك فيه دركا     

  . يشغله الشيطاناملطلق
. احلدس ما فهو شيٌء آخر    أما  القرب توجه والبعد حرمان، فهذا شيء       

وأحياناً عدم الشعور باإلكرام هو أعظم إكرام، فال يدرك أقـرب املقـربني             
وأحياناً يكون املكر تاماً فال تحدس ظلمات البعد، وأحيانـاً          . مدى قربيته 
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شاهد يف أمثال هؤالء    وهلذا ال ي  . يتغلب حال السكر فال مييز القرب من البعد       
عـن فكـر األرواح     " جامي"و يعبر   . ب وال خشيةٌ من البعد    شوق إىل القر  
  . النشاوى الثملة

  ي     ودوِري نزِديِك اَنِديشه مكُني جاِم

  بين والَ وصلَ والَ بعد والَ قُرب الَ
قة بعـد وال    فليس يف احلقي  ! ال تقع يف قلق البعد والقرب يا جامي        ":أي

  ". قرب وال وصال وال افتراق
ـ        أن إنه من املسلّم به    ومني، ر للبعد واحلرمان ِرعدةً تعتري املبعدين واحمل

 أرواح يرتعشون أمام مهابة نفحات القرب ارتعاشـاً          أصحاب ولكن هناك 
 أم يف قبـضة القهـر       – يف تلك احلالة الروحية      –حىت حيسبون أنفسهم    

ومع كل هذا إذا    ". قرب السلطان نار حترق   : " ذا املعىن وقد قيل   . والتدمري
شبه القرب بربوع اجلنة املتفتحة للنفحات اإلهلية ونسمات األنس، يكـون           

  .ذالنـاناً للحرمان واخلـالبعد ودي

وصلّ وسلّم على . هم إين أسالك رضاك وما قرب إليه من قول وعملاللّ
  .ابه املخلَصنيسيدنا حممد سيد املقربني وعلى آله وأصح
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א
  

 تلك اليت ال يطيقها كل شخص، وال تظهـر يف           املعرفة هي علم خاص،   
أما لدى سالكي احلق فهي مرتبة توحـد        . كل شخص، وال يف كل مكان     

فتكون حاالتـه كلـها ترمجانـاً       . املعرفة بالعارف حىت تكون طبيعة عنده     
الوجدانيـة وانبـساطها    وقد عرفها آخرون أا ظهور املعارف       . للمعروف

حبيث إن مثل هذا الظهور واالنبساط يف الوقت نفسه هو ظهور اإلنـسان             
من عرف نفسه   : "مما يفهم من القول    ولعل هذا هو  . بقيمه الذاتية وانبساطها  

   )١(."فقد عرف ربه
إن أوىل مراتب املعرفة هي رؤية جتليات األمساء احلسىن احمليطة بنا إحاطة            

اهدة إقليم الصفات اجلليلة املثري لإلعجاب، فيمـا وراء         تامة وحدسها، ومش  
  .انفراج أبواب األسرار ذه التجليات

ففي أثناء هذه السياحة تسيل األنوار من عيون السالك وأذنه إىل لسانه،            
ويشرع قلبه باهليمنة على سلوكه، ويغدو سلوكه وأطواره لـساناً ناطقـاً            

قرص مرن  ك يتحول هذا اللسان      حىت ،بتصديق احلق سبحانه واإلعالن عنه    
وإذا بأنواع من أنوار مشعة تنعكس كل آن عن شاشة          ".. الكلمة الطيبة "للـ

                                                           
  .٢/٣٤٣كشف اخلفاء للعجلوين ) ١
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ب والْعمـلُ الـصاِلح     ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيِّ   : الوجدان من احلقيقة املنورة   
هفَعري) ـ          .)١٠: فاطر ف  وهكذا مثل هذا الروح يصد أبوابه يف وجه العواط

ومن .  كهذا يتسربل بروح نسيم املاوراء     واملشاعر الرذيلة مجيعها، ووجدانٌ   
 أبواب أروقة من نوٍر تؤدي إىل مـن عـرف           نفتح إىل روحه  تمنفذ سري   

  : الذي عبر عنه الشاعر" كنـزاً"

   ال يسعين السماء واألرض: قال احلق
  " كنـزاً"منجم القلب عرفه 

ما وسعين مسائي وال أرضي ولكن      (ابه  مستلهما مما جاء يف حديث متش     
 ال يـرد     مشاهدةٍ فيجد اإلنسان نفسه يف لذةِ     )١(.)وسعين قلب عبدي املؤمن   

  .قطعاًعنها الرجوع ال على فكره الفراق و
وملا يصد السالك عن األغيار ويدخل يف حالة تـوجس وحـذر مـع              

نقطة هـي   نفسه يف مد احلضور والطمأنينة وجزره، هذه ال       بالنفسانية ويلقي   
سـالك  "فالذي حيوم حول هذه النقطة دائماً يطلـق عليـه           . نقطة املعرفة 

 ".العارف"ويسمى من بلغ إىل هذه النقطة بـ " العرفان

فكما أن األقوال املختلفة اليت ذكرت حول املعرفة نابعة من اخـتالف            
االستعدادات واملشارب، كذلك ميكن أن تكون ذات عالقـة بـاختالف           

وظن . ضع التجلي فحسب  قد حبث بعضهم عن املعرفة يف موا      فل.. املستويات

                                                           
كشف اخلفـاء   . ٣/١٧٤؛ املسند للديلمي    ٣/١٥؛ إحياء علوم الدين للغزايل      ٨١الزهد لالمام أمحد    : انظر) ١

  .٤٣١، ٢/٢٥٥للعجلوين 



 ٢٢٥ 

وآخرون ربطـوا   ...  اهليبة يف العارف هو من تظاهر املعرفة       آخرون أن حس  
ـ    بني املعرفة والسكينة وقضوا بعمق األوىل      وآخـرون  .. ة حسب سعة الثاني

وآخرون رأوهـا حـرية     . انغالق القلب كلياً عما سواه تعاىل     بأا  فهموها  
 حبيـث إن أمثـال      ...به يف ثنايا مد التجليات اإلهلية وجزرها      القلب وإعجا 

 تنبض قلوم باحلرية وتدور أبصارهم      - مبقتضى املقام الذي هم فيه       -هؤالء  
 أُحِصي ثَناًء علَيك أَنـت      ال(باإلعجاب واالستحسان وتنطلق ألسنتهم بـ      

   فِْسكلَى نع تيا أَثْنلتقدير واالستحـسان يف     فيتنفسون اإلعجاب وا   )١()كَم
  .الظهور والتجليات

إذ الـروح   .  بساتني اجلنة  وكأااحلياة يف إقليم املعرفة، نـزيهة وهادئة،       
يف طريان دائم والوجدان قد وصل إىل لذة االطمئنان فينتشي نشوة الطفـل             

 نَ ما أَمرهم ويفْعلُو   اَهللا يعصونَالفيصبح وميسي بـ    . ولكن يف حذر وتدبري   
إن مشاعر هذه األرواح    .  مع املالئكة   حامٍ  يف سباق  )٦: التحرمي( ما يؤمرونَ 

تتفتح تفتح الرباعم على املعرفة كأم يسيحون عدة مرات يف اليوم يف ربوع             
إذ يتفتحون ورقة إثر أخرى كانفتاح الرباعم، ويواجهون احلبيب         . مجعة اجلنة 

 ةوفهـم مثلـون بنـش     . ال واملعية ة الوص فيتذوقون لذ . كل آن يف بعد آخر    
الوصال والغياب عن النفس كل يوم، ورمبا كل ساعة مرات ومرات، طاملا            

  .عيوم ترقب فرجات باب احلق سبحانه

ـ  ، يتمتمون واملتفلسفون حبكمتهم ،  بونح ي  أدعياء العلم بعلمهم   دع إن  ف
ىت وح. نور يف منشور من     السكينة ويترمن    والطمأنية العارف يترشف احلضور  

                                                           
  .١٤٨اود، الصالة ؛ ابو د٢٢٢مسلم، الصالة ) ١



 ٢٢٦

حينما يهتز باملخافة واملهابة، يتذوق لذة خالدة وكأن قلبه يـضحك فيمـا             
  .طل عيناه بالدموع

جبانب هذه املزايا املشتركة لدى العارفني، نلمح بعض التمايزات النابعة          
الـدوامات  برون  فبعضهم عنـدما يـذكّ    . من اختالف األمزجة واملشارب   

الت، وآخرون خيرجون من    دوئهم وغور عمقهم، يدوي اآلخرون كالشال     
الدنيا ومل يقضوا وطرهم من بكاء وآهات على ما قدموا وأخروا من أثوبـة              

 يف جمال اهليبة واحليـاء      ونوبعضهم جيول . وآثام ومن الثناء على رم اجلليل     
وآخـرون كـاألرض    . بفراق البحر وبلوغ ساحله    ونواُألنس، وال يفكر  

 ، كل شيء، الرب والفاجر    ظللوآخرون كالسحاب ي  . د ورائح يطؤهم كل غا  
وآخرون كاهلواء يهبون علـى مـشاعرنا       . وينـزلون عليهم قطرات الرمحة   

  .بألف عطر وعطر
إن أهل املعرفة هلم أمارات ختصهم، فالعارف ال يرجو توجهاً من غـري             

وال يرفع أجفانه وال أبـواب قلبـه        . املعروف سبحانه وال خيتلي بغريه تعاىل     
ـ      لغريه تعاىل، فأقسى ع    ، اآلخـرين  ه إىل ذاب لدى العارف احلـق، توجه

فمن مل يبلغ املعرفة وفق     . واالختالء بغريه تعاىل، ودخول طيف الغري إىل عينه       
ومـن مل يـذق     . هذا املقياس ال يتمكن من التمييز بني األغيار واألحباب        

  .الوصال مع احلبيب ال يعرف العذاب يف اهلجران
  :  لننه هذا الفصل باآليت

  ان يشع من عيون قلب العارفنور العرف
  لطفي.   م       ر املعارف رفيق العارفـعون اهللا، وس               



 ٢٢٧ 

  هم كن لنا وال تكن علينا وأعنا وال تعن علينا، اللّ
  .صحبه الكرام الربرةهم على سيدنا حممد املبعوث فينا وعلى آله ووصلّ اللّ



 ٢٢٨

  

א
  

 والـذي   .احلب، عالقة قلبية، هيام بأي شيء أو بأي شخص        احملبة هي   
 والوصول إىل أبعـاد عميقـة       . هو العشق  يهيمن على مجيع مشاعر اإلنسان    

أا ب أيضاً    احملبة وعرفت.  يف الوصال، هو الشوق واالشتياق     باالحتراق رغبةً 
وشدة االشتياق له مبا ال ميكن مقاومتـه،        .. قيعالقة القلب باحملبوب احلقي   

ومراقبة .. واالنصياع التام له يف كل مسألة من املسائل خفية كانت أو جلية           
وميكن .  أعتاب الوصال  يما يريد وغياب احملب عن نفسه حىت      مراد احملبوب ف  
احلضور اإلهلـي،    االمتثال لدى :  ذكر إىل نقطة واحدة وهي     إرجاع كل ما  

  . يا حق: يع اهلموم والعالئق الفانية، مردداً عن مجوالتجرد
واحملبة احلقيقية إمنا تتحقق بتوجه اإلنسان بكيانه كله إىل احملبوب سبحانه           
والبقاء معه، وإدراكه له وانسالخه من مجيع الرغبات األخرى ومن مجيـع            
الطلبات، حبيث إن قلب البطل الذي ظفر ذه احلظـوة ينـبض كـل آن               

ومشاعره .. وخياله جيول يف إقليمه الساحر    .. ص احلبيب مبالحظة جديدة خت  
وفؤاده .. ائلـوإرادته حتلّق ذه الرس   .. تتلقى كل حلظة رسائل متنوعة منه     

  .يسرح يف متنـزهات الوصال
 نفسه بأجنحة احملبة ووصل إىل ربه يف بعـد          ءفاحملب الذي اخترق أجوا   

ياته حنوه، بأعـضائه    العشق والشوق لدى أدائه حلقوق سلطان قلبه ومسؤول       



 ٢٢٩ 

الظاهرة ومشاعره الباطنة، فإن قلبه منشغل به دون انقطاع وهويته حمترقـة            
.. ويف حرية وإعجاب، وعلى شفتيه كأس العـشق        )١(بسبحات وجه احلق  

خر ينتشي مبطالعة املعـاين      تلو اآل  وعندما تنفرج أمامه أستار الغيب الواحد     
  .  املشاهدة اليت ال تطالاملترشحة من وراء هذه األستار، وهو يف ذوق

فإذا ما سار سار بأمر احلق سبحانه، وإذا ما وقف وقـف بـأمره، وإذا               
تكلم تكلم بنفحات منه، وإذا ما سكت سكت ألجله، فهو أحياناً يف أفـق              

  ".مع اهللا"وأحياناً يف أفق " من اهللا"وأحياناً يف أفق " باهللا"
ان، وإذا أسـندت إىل     نعم، إذا نسبت احملبة إىل احلق سبحانه فهي إحس        

وما تقوله رابعة العدوية له أمهيته يف إبراز        . اخللق فهي خضوع وطاعة وانقياد    
  : هذه املعاين

  بِديع الِْفعاِلي ِفي لَعمِر ذَاـه     حبه تظِْهر نتأَو اِْإللَهي تعِص

كَانَ لَو كباِدقًا حألص هتنَّ ِإ     طَع ِحبِل الْمنم ِحبي ِطيع٢(م(  

  :هذا وللمحبة ركنان مهمان

  .   ظاهري، وهو تعقب رضا احملبوب كل حني.١
 باطين، وهو االنغالق التام جتاه ما ال عالقة له مبحبوبـه يف عاملـه               .٢

  .الداخلي
اللـذة  إزاء  فرجال اهللا يقصدون باحملبة هذه األخرية، ويرون أن العالقة          

                                                           
  .أي بتجلي نور العظمة) ١
  .١/٣٨٦شعب اإلميان للبيهقي ) ٢



 ٢٣٠

 املعنوية، ليست حمبة، ولو أُطلق عليها هذا االسـم          واملنفعة بل حىت األذواق   
  . فهي حمبة جمازية

بيد أن احملبة احلقيقية أيضاً ليست على مستوى واحد لدى اجلميع مـن             
  :حيث تعلقها باحملبوب فهناك

 حمبة العوام، وهي حمبة تتردد بني اهلبوط والصعود، فهؤالء يرون رؤى            .١
ويشاهدون عالمات ختص بزوغ فجر     اإلحسان حتت ظل احلقيقة األمحدية،      

ويف موضع آخر يرتعدون بشهب الغيوب ويـشعرون برعـشات          .. املعرفة
  .احلرية من بعيد

 احمللّقة يف أجواء عامل احملبة يثرون عمرهم        فهم كالعقبان : حمبة اخلواص . ٢
 يف عامل القرآن املنـور،      دوماً بالعمق واخلصب بامتثال األخالق احملمدية       

 جسمياً كان أو روحيـاً،      ، مادياً كان أو معنوياً    ،طلبوا عوضاً من دون أن ي   
أثناء متثلهم، بل ال يطلبون ذوقاً، وإذا متكنوا من أداء واجبهم على أفـضل              
وجه خيفضون أجنحة التواضع إىل األرض كاألشجار املثقلة بالعناقيد ويئنون          

اخلناق على  ون  بة وإخفاق يشدد  وإذا ما تزلزلوا خبطأ أو خبي     ". احلبيب"باسم  
  .أنفسهم وحياسبون أنفسهم أشد احلساب

..  خواص اخلواص، فهم كالغيوم احململة باألمطار يف السماء احملمدي         .٣
يف . ذه احملبة يستشعرون الوجود، وا حييون، وا يبصرون، وا يتنفسون         

 متالء واإلفراغ، فإذا ما شحنوا ا شحنوا برغبات       ور دائم ال اية له من اال      د
الشوق واملعاناة والوصال، ولدى اإلفراغ ميتطون النور وينــزلون علـى           

  .األرض فيحتضنون حبنان املوجودات مجيعها حيها وميتها



 ٢٣١ 

وعلى الرغم من اختالف مستويات احملبة، فإن من توجه إليه تعاىل بعشق            
  .وشوق يقابل ويكرم حسب مستوى عالقته

  .ة والعناية اخلاصة مجيدون يف بابه سبحانه الرمح: فاألولون
يصلون إىل أفق إدراك الصفات اجلاللية واجلمالية، وينجـون         : والثواين

  .من الثغرات البشرية وظلماا
يتنورون بنور وجوده سبحانه، وينتبهون إىل حقيقة األشياء        : والثوالث

  .ويربطون عالقات مع ما وراء األستار
وجهه سـبحانه، فيحـرق     مبعىن أن اهللا سبحانه يتجلى أوالً بسبحات        

ويهدم الصفات اجلسمانية والظلمانية ملن حيبهم، ومن مث يأخذهم بـأنواره           
اجلمالية إىل دائرة صفاته اجلليلة كالسمع والبصر، فيجعل القطـرة حبـراً            

أي ينبههم إىل ما يف نفوسهم وكيام من العجز والفقـر،           . والذرة مشساً 
  .قلوم بأنوار وجود الذات اإلهليةويوصلهم إىل اإلذعان بعدميتهم، وميأل 

 الذي نال هذه احلظوة، يصل إىل حياة أبدية ال ميكـن وصـفها              فاحملب
 بكلمات مـشوبة     به لذا قد يتمتم مبا يستشعره ويتحدس     . بالوجود والعدم 

 وهـو   أنا النار، : ار يظن أنه نار فيقول     بالن ر كاحلديد احملم  باحللول واالحتاد، 
ه املواقف، فاحلذر واليقظة وموازين السنة النبويـة        ففي أمثال هذ  . ليس بنار 

 خممـورون أما رجال احلق الذين غلب عليهم احلـال وهـم           .  األساس يه
ل هـذه   امثأففي  . حلقيقةأمور خمالفة هلذه ا   بلفظون  تظوظ املشاهدة، فقد ي   حب

 إصـدار   املواقف، ينبغي البحث بإنصاف عن نيام وعدم االسـتعجال يف         



 ٢٣٢

 ممن نـالوا    - من دون شعور     -ر العداء للكثريين     سيضم وإالّ. احلكم عليهم 
ويكون قد   )١()الْمرُء مع من أَحب   (املعية اإلهلية، مبضمون احلديث الشريف      

ا فَقَد  من عادى ِلي وِلي   (أعلن احلرب على اهللا وفق مضمون احلديث القدسي         
  )٢(.)آذَنته ِبالْحرِب

  ان وزينه يف قلوبنا وكره إلينا الكفر هم حبب إلينا اإلمياللّ
  . راشدينوالفسوق والعصيان واجعلنا من ال

  . وصحبه أمجعني آلهسيد املرشدين وعلى وصل وسلم على سيدنا حممد

                                                           
  .٥٠الترمذي، الزهد  )١
  .٣٨البخاري، الرقاق ) ٢



 ٢٣٣ 

  

א
  

 حمبة شديدة، صبابة وهيام، فرط احملبة احلاصلة من الكمـال           العشق هو 
وهنـاك  .  العشق اازي  ،لب األغ يفواجلمال واملشاكلة، والذي أطلق عليه      

حمبة وعالقة قلبية متوجهة حنو سلطان األزل واألبد الذي مجالُـه يف نقطـة              
  . العشق احلقيقياالكمال وكمالُه يف قطب اجلمال وأطلق عليه

 جناح من نور    وه" العشق احلقيقي "إن احملبة العميقة حنو اهللا سبحانه، أو        
تحول الـروح   ب أيضاً   عبر عنه وي. ألجل إيصالنا إليه وهو الذي قد منحه لنا       

  .الذي هو أساس الوجود" النور"فراشةً ألجل بلوغ 
 وأحب  وألن اهللا سبحانه أراد   . ذو أسرار و  للوجود العشق، سبب ركني  

 أمساءه وصفاته    ستدرك  املتيقظة للحقيقة  وان األرواح ،  أن تعرف ذاته اجلليلة   
  . خلق املكوناتوذاته جل وعال وتظهر العالقة العميقة حنوها

، فهو لـدى    تضاعف احملبة والفناء يف احملبوب     الناس   لدىالعشق  بينما  و
اخلالق سبحانه حمبة تليق بتنـزهه عن العجز وتقدسه عن امليول اليت ختـص             

ن اخللق قد حتقـق يف  إاملخلوقات، وتوافق استغناءه الذايت، حىت يصح القول   
زت القلوب  هإىل حيز الوجود، وج    اإلنسانية    ا أحضان تلك احملبة، وظهرت   

  . تعاىل حىت غدت أهم مركز للعالقة مع احلقا



 ٢٣٤

 أمام احملب البالغ إىل هذه       الوصال، وليس   خلطوات العشق، نقطة النهاية  
إن أول جتل للحق سبحانه هو هذه احملبـة         ..  إالّ خطوة أو ال خطوة     النقطة

 هـذا   واسـتعملُ . بةاليت هي مقتضى ذاته اجلليلة، واليت تسمو على كل حم         
وقـد  . دون قيد أو شـرط     من إسناد العشق إليه تعاىل       التعبري خاصة، حترزاً  

ألنه أول تنــزل لعـامل      " العلم"أطلق بعضهم على هذه احملبة اإلهلية اسم        
ويطلق علـى هـذا التنــزل،        .الذات املطلقة املنـزهة من حيث التجلي     

 الرؤية  من حيث إنه حمبة   " ـزهناملعشق  ال"من حيث إنه علم إهلي، و     " العلم"
مـن حيـث    " قلمال" من زاوية إحاطته بالوجود كله، و      "لوحال"واإلراءة، و 

عنوانـان  " احلقيقة األمحديـة  "و" اجلربوت"وكذا  . .أخذه كل شيء مفصالً   
والعشق املنـزه سر ذو عالقة مع الذات اإلهليـة؛ أمـا           . آخران هلذا العامل  

وهلذا فالذين يطـريون بأجنحـة      . العشقصفاا األخرى، فهي مضافة إىل      
أمـا  ". احلـرية "ويبلغـون   العشق يصلون مباشرة إىل الذات اإلهلية اجلليلة        

  . فهناك ضرورة املرور يف برازح األشياء واألمساءاآلخرون
التصوف وعلـوم    ..إن طرق الوصول إىل اهللا سبحانه ال تعد وال حتصى         

هم؛ وثكنات  م ونورهم ودليل  احلقيقة، زاد يف تلك الطرق للسالكني وذخري      
  إىل اخللود، ومدارس تـؤدي     ار لإلحب  وموانئ مفتوحة  التصوف أروقة انتظار  

  .فر الطويلـ التعليم والتربية هلذا السمهمة
ميكننا أن نعزو طرق الوصال هذه واليت هي بعدد أنفاس املخلوقات إىل            

  :طريقني رئيسيني
ة، قلـة األكـل، قلـة       الرياض:  الطريق الذي يلقن فيه سالك احلق      .١



 ٢٣٥ 

الشرب، قلة النوم، كثرة التفكر، جتنب االختالط الذي ال طائل وراءه، وما            
وإن كثرياً من أنظمة التـصوف الـيت        . شاها من انضباط السلوك والنظام    

اية قد أكملوا   " طرق التصوف "وبعضهم  " طرق برزخية "يسميها بعضهم   
  .  على هذه األسسسلوكهم

ال إله  : "اليت هي " األمساء السبعة : "ذا الطريق هو  إن أهم ورد لسالكي ه    
وأمثاهلا من األمسـاء الطيبـة      " إالّ اهللا، اهللا، هو، احلق، احلي، القيوم، القهار       

: ويستهدف منه قطع الدرجات اليت تعد مراتب للـنفس، وهـي          . املباركة
وقـد  . ةاألمارة، اللوامة، امللهمة، املطمئنة، الراضية، املرضية، الصافية، الزكي       

ـ        القدير، القوي، اجلبار،   "يضيف بعضهم على هذه األمساء، أمساء جاللية؛ ك
ـ وآخرون يضيفون أمساء مجالية   " دودلك، الو اامل الفرد، الواحد، األحد،   " ك

  ".الصمد

 الطريق الذي يتقيد بالكتاب والسنة بكل دقة وحـساسية، والـذي            .٢
حرون السنة النبويـة يف     حيث على األوراد واألذكار، فسالكو هذا الطريق يت       

فبدال مـن  . كل مسألة، وحياولون ربط كل عمل يقومون به بالسنة الشريفة   
 جعل أمساء حسىن خمصوصة ورداً هلم، يتحرون عن أصول عبادة الرسول            

إن سالكي هـذا    . دعاًء، وذكراً، وفكراً، فيذكرون اهللا جبميع أمسائه احلسىن       
 ألحكام الشريعة الغـراء، بـل ألدق        الطريق عالوة على تتبعهم الدقيق جداً     

            دقائقها، يتمسكون مبرشدهم ودليلهم بقوة، مث يطلقون أنفسهم عـرب مـد
ويف احلقيقة أنه بعد ظهور العشق واجلذب، يمسح        . وجزر العشق واجلذب  

 من أمام عيوم، فـإذا ـم        - بوجوهه املتوجهة إىل نفسه      -الوجود كلياً   
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ركون الوحـدة ذوقـاً     س واألنانية، فيـد   يصلون إىل الفناء من حيث النف     
 يتقابلون مرة أخرى مع التمكني ويكونون قد أمتوا         ويف هذه النقطة  . وشهوداً
  .سلوكهم

إن أهم األسس يف هذا الطريق؛ العبادة، العشق، اجلـذب، ذكـر اهللا،             
واملقصود من ذكر اهللا هنا يضم املطالعـة املـشتركة واملـذاكرة            . الصحبة

 ويتدارسـونه   يتلُونَ ِكتاب اهللاِ  (منا السنة الصحيحة بـ     والتباحث، كما تعلّ  
مهني١(.)ب(  

والسالك الذي حيوم يف احلدود النهائية للعشق احلقيقي، رمبا جيد نفـسه            
والذي هو  .  الشوق واالشتياق  تيار يف   -كما هو يف الوجد واجلذبة    - أحياناً

  .بعد آخر للعشق

 وترضى، وصل وسلم على سيدنا حممد املرتضى هم وفقنا إىل ما حتباللّ
  . الوفاءيوعلى آله وصحبه ذو

                                                           
  .١١مسلم، الذكر ) ١
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 الرغبة امللحة، الطلب الشديد، نشوة نابعة من املعرفة، سرور          الشوق هو 
ال ولدى الصوفية، نزوع القلب برغبة إىل حمبوب ال يدرك و         . ومعاناة وحتسر 

هو نشوة فـرح واهتيـاج      :  وقال بعضهم  .حياط به كلياً، يشاهد مث يغيب     
مجرة تتوقد يف   : وآخرون قالوا . يضطرم يف قلب العاشق لرؤية مجال املعشوق      

قلب العاشق تبيد مما سوى امليل حنو احملبوب، مجيع اخلواطر، مجيع امليـول،             
  .مجيع األشواق مجيع الرغبات، مجيع الطلبات

دواء القلـب احملتـرق     و. إن منشأ الشوق احملبة، ونتيجة احملبة الـشوق       
والعاشـق حـني    . والشوق جناح من نور يف هذا الطريق      . بالشوق الوصال 

ووجدان املشتاق يهتز   . بلوغه الوصال يسكن الشوق، بينما يزداد االشتياق      
  .بعد كل حظوة طلباً للمزيد

 الذي يدور بالعشق يف أفـق الـشوق         فاإلنسان األفق والرسول القطب     
مبحبة جديدة وبـذوق    ق، يف كل آن مبعرفة جديدة و      وبالشوق يف قطب االشتيا   

أَسأَلُك لَذَّةَ  : (يتوسل إليه تعاىل يف جمال الوصال أول ما يتوسل        روحاين جديد،   
ِإلَى ِلقَاِئك قوالشو ِهكجظَِر ِإلَى وويطلب املزيد )١()الن.  

                                                           
  .٥/١٩١؛ املسند لالمام أمحد ٦٢النسائي، السهو ) ١
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أَشـد   واْوالَِّذين آمن : وقد أورد بعض املفسرين يف تفسريهم قوله تعاىل       
وجه آخر،   أن الشوق يدرك من وجه وال يدرك من          )١٦٥: البقرة( لِّهحبا لِ 

وإالّ فكما ال شوق إىل ما حييط به اإلدراك، كذلك ال شوق إىل ما ال يدرك                
نعم، إن اإلنسان ال يشتاق ملن مل يره، ومل يسمع صوته، ومل يطلـع              . كلياً

  . ملا حييط به ويدركه كلياًاهتمامعلى أوصافه، كما ال يشعر ب
  :وجيري الشوق واالشتياق على شكلني وعلى صورتني

االشتياق احلاصل يف أثناء االفتراق بعد مشاهدة احملبوب والوصـال           -١
 ما مها إالّ صراخ ملـا        أمره يونس" دوالب"موالنا وصرير   " ناي" فأنني   .به

امليثاق منـذ األزل     يف    اليت عرفاها  يشعران به من شوق حنو الوصال واملعية      
  ".ليلة الزفاف "عدوه إىل املوت الذي هذا الصراخ يستمرو

 العاشق املشتاق، يرى حمبوبه وراء ستار، ولكن ال حييط به، حيس به             -٢
 بعسل العشق ولكن ال يـسمح        إصبعه يغمس.. كن ال يدركه إدراكاً تاماً    ول
رقه مطلـوب،   وحت".. ما زلت أحترق  .. قطرة ماء : "، فينادي  أخرى  خبطوة له

  ..ولكن ال يؤبه بعويله
 أَلَست:  الزمن الذي يفوق الزمان، لدى قوله تعاىل       ذلكالروح يف مثل    

 قد شاهد احملبوب، ولكن بعد ذلـك فبمقتـضى          )١٧٢: األعراف (كُمربِِّب
لقي به يف   البشرية، أو بسر التكليف وتقدم اإلميان بالغيب، فاإلنسان الذي أُ         

يظل يهذي يف عشقه هذيان املخمور هاتفـاً بامسـه          شوق وهجران موقت    
واألهم من هـذا،  . تعاىل طوال عمره، وحيترق جبوى االشتياق إليه ويضطرم     

هو شوق الذات املقدسة مبا يوافق استغناءه الذايت جتاه األرواح النــزيهة            
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ورمبا املنبع األصلي لالشتياق الذي يتوقد      . والقلوب الطاهرة والفطر السليمة   
  .م يف الصدور هو هذا الشوقويضطر

الشوق هو توجه احلواس الظاهرة والباطنة حنو احملبوب مع االنغالق التام           
عن كل شهية إىل ما سواه، بينما االشتياق، هو فيض الرغبات والطلبـات             

وكالمها مؤملان ولكن يورثان    . وكالمها من املنابع املهمة إلمناء الروح     .. حنوه
  .يعدان باألملاالنشراح، يضايقان ولكن 

كثر قلقاً واضطراباً ممن حيترق بالعشق ويـئن بالـشوق،          أليس يف الناس    
 يـصبح روحانيـا      بتوق الوصال  فإنه. ولكن يف الوقت نفسه ال أسعد منه      
وهو حيترق  . ادخل اجلنة، رمبا ال يدخلها    : بانتشاء وهيجان إىل حد لو قيل له      

 ومع  .نة، إالّ وصال احملبوب   ه حىت كوثر اجل   ئمن لوعة الفراق احتراقاً ال يطف     
. عذاب كعذاب جهنم  هذا ال ينصرف ذهنه قط إىل التخلص مما هو فيه من            

بل لو حالت قصور اجلنان بينه وبني شوقه واشتياقه الستغاث كما يستغيث            
  .أهل النار من النار

الشوق كذلك  الدنيويون من الناس، ال يدركون الشوق وال أهله، وأهل          
 الذين أضاعوا أنفـسهم يف متاهـات الـدنيا،          لغافلنييتحريون من هؤالء ا   

لو : أوحى اهللا عز وجل إىل داود       "فقد  . ويرتعشون إشفاقاً على حاهلم   
يعلم املُدبرون عين كيف انتظاري هلم ورفقي م وشوقي إىل ترك معاصيهم            

   )١(..."ملاتوا شوقاً إيلّ
شق مبـشاعر   فعندما حييط الشوق كاللهب كيان اإلنسان كله يهتاج العا        

                                                           
  .٤٩٥الرسالة للقشريي ) ١
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  :االضطراب واللذة ويصرخ

  والْوسِن الْجفِْن بيني فَرقَِن اَلشوقي   أَحرقَِن لشوقاَ ،يحيرِن شوقاَل

ـاَلشقبِن وقَري قوقَِن الشاَ   ي أَغْرـلشقي قْلَقَِن أَوقوِن اَلششهيأَد  

ذا على البدن، فيدفعـه إىل الـرقص،        وأحياناً ينعكس انفعال الروح ه    
ففي مثل هذه املواقف يعد العاشق معذوراً لغلبة احلال على          . والقيام بالسماع 

  .إرادته

  !دعنا ىالْهو شراب معنا تذُق لَم ِإذَا     أَهلَه الْوجِد عِن ىينهي ِللَِّذ فَقُلْ

  !ىالْمعن جاِهلَ يا شباحاَْأل صِتترقَّ    قَاِءاللِّ لَى ِإشوقًا اَْألرواح ِتاهتز ذَاِإ

  !حناوروِّ حِبيِبالْ ِباسِم لَنا وزمِزم       قَاِئما واحد قُم عشاِقالْ يحاِد فَيا

ز والفقر هو عدم الفتـور يف خدمـة االميـان           والشوق يف طريق العج   
سـوأ املواقـف    أس حىت لو تعرض ملا يبدو أ      ، وعدم الوقوع يف الي    والقرآن

لعل للحق سبحانه أثر رمحة يف      : "حيزن ولكن مبالحظة  وأقبحها، إذ ميتعض و   
هذا الشوق هو أحد األبعـاد األربعـة     . ، ينتظر بأمل وبثقة مطلقة باهللا     "هذا

  . اخلدمة اليوم تلكواألعماق األربعة ألرباب

  . هم إنا نسألك شوقاً إىل لقائكاللّ
  .وسلم على سيدنا حممد سيد املشتاقني وعلى آله وصحبه أمجعنيوصلّ 
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، الغيبة عن الـنفس والنـشوة       غريهإىل   اجللب وشد الشيء     اجلذبة هي 
أخذ اهللا السالك إىل حـضرته، وحـال        : ويف اصطالح التصوف  . الروحية

بـاألخالق   أي   -الوجد الناشئ منه، واتصاف السالك بالصفات اإلهليـة         
 منسلخاً من الصفات البشرية، وإدراكه الوحدة مـن وراء          -اإلهلية القرآنية   

التجليات اجلاللية واستشعارها أو مشاهدا، حبيـث إن الـروح الطـاهر            
واملستعد ليعكس هذه التجليات يلقي بنفسه يف خضم األمواج العاتية اآلتية           

لق وال اضـطراب    من الغيوب، باستسالم عميق دون خوف وال وجل وال ق         
  .كالسابح اجليد املتمرس، وأحياناً يسبح دون انقطاع يف شوق وطرب

إن كانت اجلذبة جلباً مرتبطاً بذات اإلنسان وشداً للسالك بقوة قدسية           
إىل املركز حنو غاية خلقه واألفق الذي تشري إليه بوصلة ماهيته، فاالجنـذاب             

 أَتينـا   : " دون مقاومة بقوله   هو استجابة الروح هلذه الدعوة الواردة، طوعاً      
طَاِئِعني."  

اجلذبة، موهبة عظمى وحظوة كربى، ال ميكن أن تكتسب باألسـباب           
، أجل. والسبب الوحيد هلذه احلظوة هو جرب مقدس واختيار مبجل        . العادية

اللذين حيتضنان اجلذبة، وكـذا      إن االستعداد يف الروح والصفاء يف القلب      
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وهبة ثانية، كالمها يعـودان     مبـزيهة املشتاقة للمعايل    تشريف هذه الفطرة الن   
 نعم، الفضل منه    .)٢١:احلديد( من يشاء  يؤِتيِه ذَِلك فَضلُ اهللاِ  . للحق تعاىل 

.. ه من شـؤون يف آن سـيال       فهو الذي يدخل أجزاء الزمان العظيم وما في       
 الواحـدة   ويهب النظرة .. واحدة القدرة على بلوغ اجلنان    الوة  ط  اخل  فيمنح

  . قابلية تحوِّل الفحم ماساً
رتفعات املوالطويلة جداً   سافات  امل ه حماالً بإرادة اإلنسان من     قطع إن ما يبدو  

تحقق جبذب احلق سبحانه ورفعه، حبملة واحدة وبنفحـة واحـدة،            ي شاهقةال
 ِنالرحم جذَباِت ِمن جذْبةٌ: (هووقد قيل إشارة إىل هذا، كالم طيب        . كاملعراج

  . أي القرب احلاصل من أعمال الثقلني)١(،)الثَّقَلَيِن عملَي تواِز
، أسرار اإلميان واإلسالم     جباذبة احلق، يدركون يف أرواحهم     فاملنجذبون

حيـث إن مجيـع     ".. املشرب األويسي  "ى مشرم واإلحسان، ويطلق عل  
 بفضل اجنـذام بتلـك      -مشاعر هؤالء وتفكرهم وحواسهم وسلوكهم      

  . متضى دائماً يف استغراق وحرية-جلذبة املقدسة ا
ـ "دائرة صاحلة "وتتشكل أحياناً    بـني اجلذبـة والرياضـة      " الدور" ك

فسالك احلق يكرم باجلذبة مبقدار عبادته ورياضته، ومبقدار جذبته         . والعبادة
وطاملا احلركة هي وفق ما تشري إليه إبرة املوازين         . ينقطع إىل الرياضة والعبادة   

وخبالفـه أي مبقـدار     . شرعية، يستمر هذا التعامل وهذا التسلسل الولود      ال
ابه حبـاالت   ملشكاة حممد عليه أكمل التحايا، جي     ابتعاده عن اإلقليم النوراين     

، من بروز التباسات متنوعة و ظهور أشكال من         "دوائر فاسدة "ظلمانية يف   
                                                           

  .١/٣٩٧للعجلوين كشف اخلفاء ) ١
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  .ةاإلمهال والالمباالة واالستخفاف مبوازين التكاليف الشرعي
فلو مل يكن عطاء اهللا اجلربي      . اجلذبة استعداد وموهبة أوىل قبل كل شيء      

األول هذا، ملا كسب سالك احلق اجلذبة وال االجنذاب مبجـرد الرياضـة             
والعبادة والتزكية، وملا شاهد وال أدرك متوجات اجلذب واالجنذاب علـى           

فمثلما ال يصح ". الودود" بالنور املترشح من اسم اهللا      ةوجه الكائنات احلاصل  
شـيء ذو   "لصعوبة إطالق أنه    إىل مثل هذا السالك، من ا     " ال شيء "إطالق  
  .أيضاً" قيمة

  ما حيلة الشيخ معي إن مل تكن جذبة العشق
  ما حيلة الشيخ معي إن مل يرد اإلهلام من احلق 

  )يونس                                                          (

سان أحياناً مستغرقاً يف حميط الفيض اإلهلي، قـد دفـن           اجلذبة جتعل اإلن  
يرى غـري   ما يف نسيان عجيب حىت ال يستطيع أن           تهوالعقىب وعالق الدنيا  

  : "معلم ناجي"يقول . جتلياته سبحانه
   هدير البحربة أُعطيتها كأاجذ

  الفيض اإلهلي حبر حىت ظننت خيايل
 جبـذب   سـكرى  نشوة   يقول هذا ويرى نفسه واألشياء مجيعها مثله يف       

  .ب املقدساذّذلك اجل
إن كل الناس وكل شيء نشوان جبذبة احملبة اإلهليـة وبـشراب            "نعم،  

 والـسموات    نـشاوى،  النجـوم ، و  وامللك نشوان  ،الفلك نشوان ف ..احملبة



 ٢٤٤

، والعناصـر    نـشوى  ى، والقمر نشوان، واألرض   والشمس نشو ،  نشاوى
 نشوان، واألحياء كلها    ت نشوى، والشجر نشوى، والبشر    تانشاوى، والنبا 
 )١(."مجيعا نشاوى

  :واجلذبة على نوعني
وهي أن اذوب حيب احلق سبحانه، ويتلذذ بلـذة غـامرة           :  خفية -١

  أعمـق منـابع    وهو يأمتر بأوامره، ويشعر دوماً أنه ينجذب ليغترف مـن         
  .اللذاذات
، ويكـسب   ذوب يف كل آن ينبسط أكثر ويتسع      وهي أن ا  :  جلية -٢

ويشعر بإدراك عميق وحدس مبصر أنه منجذب جبـذب         . ثر سحراً حاالً أك 
ذلك اجلاذب املطلق إىل دنيا ذات أسرار تفوح بعطـر األنـس واحلـضور              

فالذين جيهلون احلال، يـرون منـه       . واالطمئنان، وهكذا يفين عمره جمذوباً    
وللتعبري عن هذا احلـال وهـذا       .  شك  فيظنونه جمنوناً دون   تلونات يف حياته  

و ذو  ـعر غزيل أردفه جبنون وه    ـز جمدي ش  ـيد عبد العزي  ـ للس االلتباس
  :مغزى عميق

أسرار فمن ها هنا تعتلى القمم ، جنون سموه جذبة بل هو فوز مأمون"
  ".اجلنون

نعم إن للجذبة جوانب شبيهة باجلنون ظاهراً، ومع هذا فهما شيئان يف            
تجليات اجلذبة،  فإدراك اذوب بتحوله من حال إىل حال ب       . غاية االختالف 

بدأ ظهـور   يإما أنه يزلّ إىل ما دون إدراك البشر االعتيادي ويهوي، حيث            
                                                           

  .، الرمز الرابع لبديع الزمان سعيد النورسيلثانية والثالثون، املوقف الثايناالكلمات، الكلمة ) ١
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حاالت ال تنسجم والشريعة الغراء والعقل القومي واحلس السليم، أو يرتفـع            
 البشر، حبيث    مستوى متجاوزاً املستوى االعتيادي للناس، فيبلغ ذروةً تفوق      

 اخللود حامالً مشعل السنة املطهـرة     ىل ما بعدها يطري إىل      إ لدى سياحته    هإن
  .، ولكن يظنه املشاهدون جمنوناًمتقدماً احلس والعقل

 أين اجلنون الذي هو سقوط حتت مستوى العقل وأين الـسري            !هيهات
  .قدماً أمام العقل واحلس برفاقة التوفيق اإلهلي

   باِت رمحتك وعزائم مغفرتك والسالمةَهم إنا نسألك موِجاللّ
  .  والفوز باجلنة والنجاة من الناروالغنيمةَ من كل برٍّمن كل إمث 

  . اللهم على سيدنا سيد األبرار واألخياروصلِّ
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אא
  

إن سالك احلق الذي جيول يف وديان العشق والشوق، حيترق أحياناً بنـار             
العشق، وأخرى يشرب ما يقدمه احلبيب من شراب اخللود فينفعـل بالـشوق             

أيها الساقي اسقين ماًء قد احترقـت       : "فعندما يسيح حمترقاً يئن قائالً    . والطرب
لقد : " إىل باب احلبيب املنفرج يقول متوسالً       باشتياق يرنو، وحينما   "بنار العشق 

  .ويطلب املزيد" غمست إصبعي بعسل العشق فاسقين ماًء

وطاملا بقي يف السالك، التفكر يف السفر، القلق علـى الـدنيا، مراقبـة      
ز السالك جتلـى األمسـاء والـصفات        املسافات، أو بتعبري آخر، حلني جتاو     

يذوق النار والشرب   " اآلن"إىل هذا   .. تشرفه بتجلي الذات اجلليلة   " حلني"و
ربهـم شـرابا     هميوسـقَ واالحتراق، فيأخذ نصيبه من فرجات األستار       

فكـل  .  وديان املعرفة   يف "املزيد" ويستمر البحث عن     )٢١: اإلنسان (طَهورا
وتسيل األنوار  .. وارد جديد يف مثل هذا الصدر يفتح منافذ اشتياق جديدة         

من كل منفذ على عني السالك وقلبه فتعمل مشاعره وفكره عمل املكـوك             
  . خممل معرفتهبه، ناسجةًبني األشياء وقل

، كذلك  انعم، كما يفتح النحل سبيالً لألزهار كي تتحول عسالً يف خالياه          
لسالك حيمل أزهار جتليات األمساء والصفات اإلهلية إىل قلبه، وميررها من أنابيق            ا
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.. ، حىت يشعر كأن أهدابه تذهب وتتعلق حبزم نور الـصفات          السديدةالوجدان  
  .ويطلق عنانه للحرية والدهشة".. الذات: "فريدد

 وكأنه يعبر عن حال الـسالك بـني النـار           "صاحب كلستان "يقول  
  :ى الدهشة واحلريةوالشرب مبوسيق

  )١(  بازارِ خوش وآتِش ما ِتيز ِميكُِني     نماِيي وپرِهيز ِميكُينِديدار ِمي   
  طَِريقًا أَِضلُّ شأْنٌي فَيلْحقُِن                 وِسيلٍَة ِبغيِر ىهو أَمن شاِهدأُ  
  وغَِريقًا امحرقًي تراِن ِلذَاك                    ِبرشٍة ىيطِْف ثُم نارا جيؤجِّ  

  : "إمساعيل حقي الربوسوي"ويقول 

 قَ(اَزيسمه مهبلَه) رمار جرت ابسم       
  ارمستچو نجپو هفْتي يزاِلَ ال درجماِل

اخلمـسة  األبرار قاطبة، السبعة و    " ربهم هميسقَ"انظر وشاهد فقد سحر     "
وقد أظهـرهم الربوسـوي     ". واألربعة كلهم نشاوى من ذلك اجلمال الاليزايل      

  .وهذا نظر من زاوية أخرى. ببيانه الساحر أم خممورون دائماً
رية، إن مل تكن    ولكن سالك احلق يف أثناء جتواله يف وديان الدهشة واحل         

  موازنة القلب معي      ني معاً، فإن السـ   رة تعيرياً وفق العالَم د كر والغيبوبة، وفَقْ
املوازنة والطيش وبدوره الكالم والسلوك املخالف لـروح الـشريعة أمـر            

                                                           
من ترمجـة حممـد الفـرايت       " (حبسنك تغريين وتطلب عصميت   ونار اهلوى تذكي وتأمر بالتقوى          : "أي) ١

 الطبعة الثامنة   ٦٤٢ص  ) ٦٢٣(، قسم الغزليات، الغزل رقم      يكليات سعد ). ٩٣روضة الورد   " كلستان"
  .ق حممد على فروغي، مطبعة سثهر، طهرانبتحقي
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 أي عندما حتلّق املشاعر يف أجواء احلال ومل يكن املنطق واحملاكمة            ...حتمي
  .العقلية مرتبطة مبشكاة النبوة، ومل تكن السياحة يف ظل احلقيقة األمحدية 

عن الدهشة واحلرية بكالمه الساحر امللفـع       وما أمجل ما عبر املال جامي       
  : والصدقباجلمال
 يوسف ءِجلْوِه امگَبهني ِمصِر زناِن

 ببِريدند خود دسِت اَزي خوِدي ِب ِيرو ِز

 ِميكَردند اره پاره پِدل ِكه مقَررست
 ِديدند،ي ِم ِديده نوِر تواَى جماِل رگَا

 فتند،ي گُِمي ِحكَايِت جا بهر تو خويب ِز
  باشدي اِ فُسانهي ِمصِر يوسِف حِديِث

أكربنه وِغنب عـن     إن نساء مصر عندما رأين مجال سيدنا يوسف         "
فلو كن قد رأين مجالك يا نور       . أنفسهن وقطّعن أيديهن من احلرية والدهشة     

. قلـون عيين ويا سيدي، لكُن أنـزلن سكاكينهن اليت يف أيديهن علـى            
  ". عندما يذكر مجالك خافتاويظل مجال سيدنا يوسف 

 تفقـد   - وفانية وهي غري ذاتية  -ن كانت أنواع اجلمال واحلسن الدنيوية       إف
 مجال ذات جليلـة،   ومكاشفةاإلنسان عقله على هذه الصورة، فكيف مبشاهدة   

 قدسظالل مجاله وكماله امل   ظالل  الذي مجيع أنواع اجلمال والكمال ما هي إالّ         
عتقد أن إدراك مثل هذه احلرية والدهشة ال        أو. املتحجب بسبعني ألف حجاب   

  .يسر إالّ بصعوبة بالغة على أمثالنا من الفاننيتي
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  مجيع  جانباً ، ووضعهم  خدمة االميان والقرآن   من زاوية إن رجال الدعوة،    
، املادية واملعنوية، اجلسمانية والروحانيـة، بعيـداً عـن األنظـار            أذواقهم

 ما جلوات العناية اإلهليـة يف وجـه خـدم         ةشاهدتوجههم مل األمساع، و و
  واجبـام اإلميانيـة    لهم بني قّنتكذا  و .. وإعجاباً  فيزخرون حريةً  ..اإلميانية

،  عن كل ما هو خارج عن دعوم       - إىل حد    -والعناية الربانية وانغالقهم    
  .اخلاصة جلنود النور" اقَسمن نحن"ما هو إالّ موهبة حرية خاصة من خزينة 

       هم اجعل يف قليب نوراً ويف لساين نوراً ويف بصري نوراً ويف مسعياللّ
           نوراً وعن مييين نوراً ومن خلفي نوراً ومن أمامي نوراً واجعل من 

             فوقي نوراً ومن حتيت نوراً وصلّ وسلّم على من أرسلته نوراً
  .عنيوعلى آله وأصحابه أمج
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אא
  
يدخالن يف مدار حياة أي إنسان يف أي مستوى كان          " القبض والبسط "

مستـشعراً    بـشعور   بكل فرد حييا   يتعلقانوبأبعاد خمتلفة ويستحوذان عليه،     
  . باحلياة

حالة انتزاع الـروح، أو     و،  القبض أو االنقباض هو االنطواء واالنكماش     
ان، ارختاء عالقته الوثيقة مع منبـع الفـيض         انقطاع الفيوض املعنوية لإلنس   
 يف حني ينبغي أن      وبقاؤه يف فراغ إىل حد ما      األبدي ملا يف ماهيته من ثغرات     

  .تكون رابطته وثيقة معه
، فهو مد، انفتاح، عرض، توسع، انـشراح وابتـهاج، أو           "البسط"أما  

عابه ارتفاع اإلنسان إىل نقطة يكون وسيلة رمحة يف الوجود إىل حـد اسـتي             
األشياء، توسع القلب وانشراحه، مسو الذهن إىل حيث يتمكن من حل أكرب            

  .املعضالت
        يل ونقطة بدايـة    إن كالً من اخلوف والرجاء طور إرادي، ومنـزل أو

 لسالك احلق، أما القبض والبسط فهما معاملة ذات أسرار يف احلدود النهائية           
لسبيل على سالك احلق أو     ، فإما يقطعان ا   بعيداً عن بعض األسباب اإلرادية    

  .يرفعانه وحيلّقان به
إحساس بالقلق أو نشوة أمـل ممـا        هو  نعم، إن كان اخلوف والرجاء،      
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 فالقبض والبسط، نبض القلب بالنشوة      ؛يحب أو يكره فيما خيص املستقبل     
 بالقسوة فيما خيص احلاضر، بتأثري موجات ترد عليه خمتلفـة يف            إنكماشهأو  

  .الطول واللون
 هم  للذينما يفيده القبض ملن جيولون يف ربوع املعرفة، يفيده اخلوف           ن  إ
  . يف الطريق، وما يفيده البسط ألولئك، يفيده الرجاء هلؤالءنزالوي ما

 يقْـِبض  واُهللاالقبض والبسط بيد اهللا سبحانه كما يف قوله سـبحانه           
ة اإلنسانية اليت هلا    إلراد التأثري النسيب ل    بغض النظر عن   )٢٤٥: البقرة (ويبسطُ

فكما أن الوجود كله يف قبضة تصرفه سبحانه، كذلك يدير          . ماهية اعتبارية 
وحديث . مىت يشاء، وكيف يشاء كل شيء من السموات إىل قلب اإلنسان          

ِإنَّ قُلُوب بِني آدم كُلَّها بين ِإصبعيِن ِمـن أَصـاِبِع           ( : يذكّر ذا  الرسول  
  )١(.)فُه حيثُ يشاُءلٍْب واِحٍد يصرِّالرحمِن كَقَ

فاهللا سبحانه مىت شاء يقبض القلوب قبضاً يغرقها يف حاجات شىت حىت            
ال ميكن أن يدفع تلك احلاجات غريه تعاىل، وإذا شاء يبسطها ملن يريد بسطاً              

 .حدإىل أاجة حب معهواهباً هلم انشراحاً ال يشعرون 

في أحدمها تظهر العظمة والكربيـاء بـسر        ف: القبض جاليل والبسط مجايل   
ففي أحـدمها اقـشعرار     . ، ويف اآلخر تتبني الرمحة وجتلي التنـزل      "الواحدية"

 الوجود كله كحبات املسبحة مـن الـذرات إىل          تديراألبدان أمام القدرة اليت     
تكرمة لألرواح الوجلة من احلرية والدهشة      " اُألنس" ويف اآلخر نفحات     ؛ارات
  .كل شيء له وهذا اجلربوت الذي ذلّ  تواضع هلا كل شيءالعظمة اليت  هذهأمام

                                                           
  .٢/١٦٨؛ املسند لالمام أمحد ٢؛ ابن ماجة، الدعاء ١٧مسلم، القدر ) ١
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بيد أن كل شخص ال يشعر ذا التجلي وذه التكرمـة يف املـستوى              
نفسه، ذلك ألن جتليات القبض والبسط تتناسب طردياً مع سـعة صـدر             

نعم، إن ما يشعر به شخص عامي من ضيق صدره أو           . األشخاص وضيقها 
 املتـرع    املتفتح إىل املاوراء   كما يشعر به ذو القلب اليقظ     انشراح قلبه، ليس    

ريـه  ، فيعت  واخلشية، املشحون بشعور أنه يراقب من فرجة بـاب         باالنفعال
  .القلق واالضطراب يف أخرىاالنبساط والنشوة يف مواضع و

القبض والبسط أيضاً ككل شيء حتت تصرف اخلالق العظيم، يتعاقبـان           
 مالحظـة أن   مـع    -فإن اإلرادة اإلهلية    . ار الليل كتعاقب الليل النهار والنه   

 تضيق شرائح القبض والبـسط وتبـسطها، دافعـةً          -األسباب شرط عادي    
نعم، اإلنـسان   . اإلنسان إىل توترات وانقباضات أو يجه باألفراح واملسرات       

أحياناً يقطع شرحية زمان واسع جداً، من دون أن يقع يف قبضة القبض، حيلّق              
وأحياناً أخرى تضيق حاالت القبض فتتوسع شرائح القبض . اهلواءكالطيور يف 

فيتكدر الـروح وينكفـئ     . حىت لكأن اإلنسان يتدحرج من فراغ إىل فراغ       
  .اإلنسان على نفسه

 حقه أحياناً،   -الذي هو هبة إهلية   -كما أن عدم القدرة على إعطاء املقام        
وعلى هـذا  .  القبضيكون وسيلة قبض، فكثرياً ما تأيت الذنوب مرافقة حلال    

فال بد من اختاذ    .  للمؤمن كل حني    وسيلة إيقاظ  جيب أن تكون حالة القبض    
 وتوجيه  ،احلذر من الغفالت، والقيام بإزالة الذنوب واآلثام بالتوبة واحلسنات        

  .بصرية القلب مرة أخرى إىل الغيوب
 مقابل القبض الذي يرد مصحوباً بنغمات العـدم واحلـرية واهللـع             يف
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وعلى هذا  .  البسط بأشكال النشوة والسرور والشطحات     يتجلىء،  والالشي
فالبسط رمبا يكون سبباً لالخنداع والضياع لقسم من األرواح اهلزيلة اليت مل            

      ر أجهزويصدق .  وفق احلياة األخروية   اتتفتح بعد ملشاهدة الغيوب ومل تعي
 ألن  هذا أيضاً على حال القبض، ولكن ليس مبقدار البسط بال شك؛ ذلـك            

 ال تدعين يا إهلي وشـأين فأنـا ال        "املتضايق بالقبض يقول كل آن بوجدانه       
. فيتجاوز جيوب اهلوى كما ختترق األجسام جيوب اهلـواء        " ستغىن عنك أ

فيتكامل بعنايته تعاىل، وميكن أن يصل يف تلك الربهة الزمانية القاسية إىل ما             
  .ال يوصل إليه حبال البسط

 من فصول التيقظ للناس أمجعني مقابل مـا         لذا عدت حالة القبض فصالً    
  .يف حالة البسط من غفلة وتراخ لبعض األرواح

   ِروكذلك فالقبض الذي يمقدمة   قد يكون  نا نتيجة تقصرياتنا وغفالتنا،   د 
يؤدي إىل الشطحات والتراخي رمبا يكون سـبباً        والبسط الذي    ؛لبسط آت 

  .لقسم من أنواع القبض املهلك
 ويعـرف    اخلـاص   الذي يقيم كل حال ضمن إطاره      واملؤمن احلق، هو  

  . كيف يستثمره
  للعارفالقبض والبسط جتليان منه تعاىل 

  .لعارفكر لـالقبض والبسط مدعاة شف

  . هم اشرح صدورنا لإلسالم وثبت قلوبنا على اإلمياناللّ
  .وصلّ وسلم على سيدنا حممد وآله وأصحابه الفخام
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אא
  

ولدى أربابه هو التخلي قلباً     . عوز، عدم التملك ملاُ حيتاج إليه      ال الفقر هو 
 البقاء ضمن العالقة بني العبد واملعبود، واستـشعار         سوىعن الوجود كله،    

فأهـل  . احلاجة إىل اهللا وحده والعيش يف شعور االستغناء حنـو الوجـود           
 فمثلما أن هذا ليس هو مبعىن الفقـر لـدى           .التصوف يفهمون الفقر هكذا   

 كذلك عرض حاجاته إىل الناس      فهو ليس ناس الذي يعين احلاجة والعوز،      ال
  .بالتسول

الفقر هو التوجه مباشرة إىل األحد الصمد بقطع العالقة مع كل موجود            
ئالت قلباً وفنائه يف    افبمقدار ترك اإلنسان مجيع الفانيات الز     وهلذا  . غري ذايت 

 )١(."الفقر فخري " مبضمون   الصفات والذات األهلية يبلغ الفقر ويتقلد الفخر      
وقد عبر عن الفقر يف قول قدسي بأنه عندما يصل إىل بعٍد لإلميان واإلذعان،              

فلو ..  واملشيئات والقوى وال يبقى إالّ حول اهللا وقوته        تمتحى مجيع اإلرادا  
ملك هذا الشخص ملء األرض ثروة وغىن، يفترضها كلها خياالً ألا زائفة            

 هو سبحانه، وال يدرك إالّ هو، وال يفكر بشيء إالّ هو،            زائلة، فال يرى إالّ   
ال يلجأ إالّ إليه وال يبايل بغريه       ف ه وفقر هوال يثق بأحد إالّ به مستشعراً عجز      

                                                           
  .٢/١١٣كشف اخلفاء للعجلوين ) ١
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  ":نايب" قاله املرحوم  ماوما أمجل. قط
  ايبـال تستصغرن الفقر يا ن

  .فالفقر مرآة صورة االستغناء
  :وملوالنا الرومي

  اَلْفَقْر هوجر ِسوالْفَقِْر ىو ضرع     الْفَقْرِشفَاٌء و ِسوالْفَقِْر ىو ضرم  
  ـاَلْعالَم كُلُّه ـسغُ ىدـوورر    الْفَقْرـِم والَِم نـِس الْعر ضغَرو  

ويف احلقيقة أن اإلنسان عاجز وفقري وحمتاج حىت لومل حيدس اإلنـسان            
 سبحانه لبيـان وضـعه      حتياجه، ويقول اهللا  بشعور اإلميان عجزه وفقره وا    

  هو الْغِني الْحِميـد     واهللاُ اِهللا يا أَيها الناس أَنتم الْفُقَراء ِإلَى     : الطبيعي هذا 
 نعم، كما أن اإلنسان كان حمتاجاً إىل ترجيحه سبحانه وتقديره           .)١٥: فاطر(

الوجود فهـو حمتـاج     إىل نور   " ممكن الوجود "ومشيئته ألجل إخراجه من     
  . كل حلظة، إلدامة وجوده يفكذلك إىل فيض وجوده

بل هو وسيلة لعزته مبقـدار      . إن فقر اإلنسان واحتياجه ليس سبباً لذلّه      
ألن الفقر واحلاجة إىل اهللا وهو الغين املطلق، هـو الغـىن            . استشعاره بفقره 

ناد واالستمداد  نقطيت االست ب بشعوره    يتجه إليه تعاىل   نعم، إن اإلنسان  . بعينه
أنـه  " يف وجدانه واإلحساس ما، فيبلغ بنسبة استشعاره هذا إىل أن يدرك          

فمثل هذا الشخص بينما هو فقري كليـاً ال يـشعر           ". ليس حمتاجاً إىل الغري   
وفقري كهذا أيضاً يدرك أن وجود كل شيء        .  وال ألي شيء   ي أحد حباجة أل 

لكه هو ما هـو إالّ ظـالل        ووجوده أيضاً، من اهللا سبحانه، ويعد كل ما مي        



 ٢٥٦

وعندما يصل الشعور بالتوحيد إىل هـذا املـستوى         . ضياء وجوده سبحانه  
 يقول املرحـوم    ."البقاء باهللا "وبعد خطوتني هناك    " الفناء يف اهللا  "يسمى بـ   

  :"خيايل"

  ...يتدثرون الفقر
   ... الثيابهويفتخرون ذ

  ...وال يأون بالديباج واحلرير
  . على حمبة احلق سبحانهأبرز عالمةياء، حال األصفياء، الفقر، شعار األول

  . الفقر، سر يضعه احلق سبحانه تعاىل يف قلوب أوليائه، فتعمر بنوره
الفقر، مفتاح نوراين يفتح بصرية اإلنسان إىل خزائن احلق سبحانه اليت ال            

  . هذا املفتاح فهو أغىن العاملكلَن مم و،تنفد
مالـك  "لذين ميرون من هذا الباب، يصلون كنوز        الفقر، باب الغىن، فا   

قول كما قال اجلنيد الغىن     نفيجدون الفقر عني الغىن، وهلذا يصح أن        " امللك
  )١(.هو الفقر قد بلغ الكمال

وإذا ما وصل   .  نعم عندما يكتمل االفتقار إىل اهللا يوصل إىل الغىن املطلق         
ولعل هذا يقـصد    ر،  إىل الغىن فال يشعر روح اإلنسان حباجة إىل شيء آخ         

  ".الغىن هو غىن القلب"باملثل 
نعم، اإلنسان إذا بلغ إىل هذا الغىن يصبح كأنه مالك لبطاقة االعتمـاد             

 األسـرار لـيس     يفالذي ميلك مثل هذا الرأمسال ذ     . املقبولة يف كل مكان   

                                                           
  .٤١٨الرسالة للقشريي : انظر) ١
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 أيهذه احلقيقة اجلديدة يبينها كالم قدمي نذكره من باب          . ضعيفاً وال فقرياً  
  :ل من العدمشيء أفض

  منه القوة فنحن أقوياء
  وبامسه حنن كرماء 

  نسري ونتخطى الذرى 
  تذلل لنا الصعاب 

  بال مال فنحن أثرياء 
  به أصبحنا أعزاء
  التفكر مسلكنا

   )١(كل رطب ويابس عرفان لنا

  ، عظُم ِحلْمك هم تم نورك فَهديت فَلَك الْحمداللّ
دمالْح فَلَك تفَرفلك احلمد، فَغ ك فأعطيتيد بسطت ،  

 ك أعظمك أعظم اجلاه وعطيتالوجوه وجاه ك أكرمربنا وجه  
  ر وتعصى فتغفر وتجيب املضطرالعطية وأهناها تطاع ربنا فتشكُ

  م على سيدنا وسيد  وسلِّوتكشف الضر وتشفي السقيم، وصلِّ
  العاملني حممد اهلادي إىل صراط مستقيم وعلى آله وأصحابه 

  .املخِلصني املخلَصني

                                                           
.٤٥-٤٤) تركي(ولن گاملضرب املكسور لالستاذ حممد فتح اهللا ) ١
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